
  Mostečtí zastupitelé přišli s návrhem zrušit tramvaje mezi Mostem a Litvínovem. Nápad vzápětí vyvolal vlnu rozporuplných reakcí.   
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Milí čtenáři
Jak odjištěná rozbuška za-

fungoval na mostecké zastu-
pitele nápad jednoho z opo-
zičních kolegů. Přišel totiž 
s nápadem zrušit tramvaj 
mezi Mostem a Litví-
novem. V sále se strhla 
mela. Když se informace 
v příštích dnech roznes-
la, strhla se i mimo něj. 
Jak se na tento vskutku 
revoluční návrh tvářila 
koalice a komu se ani za 
mák nápad nelíbí, zjistí-
te na titulní straně. V Mostě a v Litvínově se minulý 
týden sešla městská zastupitelstva. Jak už  bývá při 
těchto jednáních koloritem, i tentokrát bylo hodně 
rušno. Proč na sebe mostečtí politici opět vrčeli a co 
bylo jablkem sváru na litvínovské zastupitelské scéně, 
přinášíme uvnitř vydání. Když se řekne červen, diva-
delním fajnšmekrům se hbitě vybaví tradiční festival 
Yong for young. Jak si můžete čtyři dny plné divadelní 
zábavy užít, kdo a co všechno se na zdejších prknech 
znamenající svět objeví, čtěte pod titulkem „Vstupenky 
na YOUNG FOR YOUNF v prodeji!“. Muži všech zemí 
(ženy nevyjímaje), spojte se! Začíná světový hokej, 
což mimo jiné znamená hodně piva, dobrot a hlavně 
fandění. To všechno si mostečtí fandové mohou užít 
na prvním náměstí už v pátek při velkém mači Čechů 
s Ruskem. Více najdete na druhé straně v krátké, ale dů-
ležité informaci „Hokej na náměstí“. Po zaslouženém 
zimním spánku opět ožila dílna magistra Edwarda 
Kelleyho. Pokud jste v ní ještě nebyli, určitě ji navštivte. 
Je zde mnoho zajímavého hlavně pro děti. Ty si mohou 
historii z dob slavného mága dokonce i osahat. V tomto 
vydání se dozvíte, kdy je dílna pro veřejnost otevřena, 
jak se změnila provozní doba a co všechno je tu k vidě-
ní. Pokud vás článkem k návštěvě nepřesvědčíme, do 
příštího vydání chystáme celostránkovou fotoreportáž 
včetně pozvánky na červnové kelleyovské slavnosti.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOST - Pár dní po výroku opozičního zastupitele 
za SMM, který za celý klub předložil návrh na zru-
šení tramvajové tratě mezi Mostem a Litvínovem, 
se objevily první negativní reakce. Návrh rezolutně 
odmítá základní organizace Strany zelených Most 
a také předsedkyně HSRM Gabriela Nekolová.

Petr Lacek, člen SZ Most: Strana zelených 
v Mostě s neklidem sleduje záměr několika politi-
ků, kteří si pohrávají s myšlenkou, že by bylo zruše-
no tramvajové spojení mezi Mostem a Litvínovem. 
Toto jedinečné spojení, které kdysi mělo navazovat 
na spojení se Žatcem a průmyslovou zónou Tri-
angle, se nyní stává pro některé politiky Sdružení 
Mostečané Mostu (SMM) trnem v oku, zejména 
z ekonomických důvodů. Bohužel navrhovatelé za-

pomínají na ekologičnost provozu, jeho plynulost 
a v neposlední řadě i symboliku, kterou si Most 
jako jediné město v Ústeckém kraji díky tramva-
jovému spojení udržuje. Nejen, že je tramvajová 
doprava ekologická, ale samotné tramvaje mají 
také daleko delší životnost než-li autobusy. Navíc 
nákladnost jejich fi nancování lze zmírnit dotační-
mi prostředky Evropské unie. „Nevěříme tomu, že 
by po zrušení trati mezi Mostem a Litvínovem byla 
udržitelná samostatná tramvajová doprava v obou 
městech. Následný tlak na úspory by s velkou prav-
děpodobností vedl k tomu, že by tramvajová do-
prava byla zrušena i v Mostě a Litvínově. Zrušením 
tratě by navíc došlo k navýšení emisí z autobusové 
dopravy. (Pokračování na straně 6)

MOST – S revolučním nápadem přišlo na zasedání mosteckého zastupitelstva opoziční Sdružení Mos-
tečané Mostu. Politici navrhli zrušit tramvaj na trase Most – Litvínov a nahradit je levnějšími autobusy. 

„Provoz jednoho kilometru tramvaje stojí asi 
60 korun. Provoz jednoho kilometru autobusu 38 
korun. Nabízí se, že by se mohla zrušit proděleč-
ná tramvajová doprava mezi Mostem a Litvíno-

vem a nahradila by se autobusy,“ navrhl Arnošt 
Ševčík ze SMM. Podle něj je tato tramvajová 
trať jen nostalgií a její plánovaná rekonstrukce 
za půl miliardy korun je zcela absurdní. „Ztrácí 

větší smysl, protože do chemičky jezdí nesrovna-
telně méně zaměstnanců. Řada z nich má vlastní 
vůz,“ podotkl dále zastupitel. A co podle něj se 
stávajícím tramvajovým pásem? „Například ho 
nabídnout státu, aby na něm postavil plánovaný 
silniční dvojpruh. 

(Pokračování na straně 6)

Zrušme tramvaj z Mostu do Litvínova!

Nerušte tramvaj!

Jarní běh pro kuře
MOST - V pátek 6. května se na Benediktu 
koná JARNÍ BĚH PRO KUŘE. Jedná se o pod-
půrnou akci k projektu „POMOZTE DĚTEM“. 
Prezence účastníků začne v 16. 30 hodin pod 
schody u zastávky MHD č. 5 - zastávka 18. ZŠ. 
Minimální startovné je 30 Kč/děti a 50 Kč/
ostatní, vyšší částka vítána. Start vypukne v 17 
hodin a v 17.30 hodin začne doprovodný pro-
gram na otevřené hudební scéně (vystoupení 
zájmových kroužků, diskotéka Střediska vol-
ného času Most a opékání donesených vuřtů). 
Trasa se nemusí běžet, stačí ji projít. Výtěžek 
akce bude zaslán na sbírkové konto nadace Po-
mozte dětem.  (red)
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MOST – Mostečtí zastupitelé se sešli poslední dubnový čtvrtek ke 
svému zasedání. I tentokrát byla v sále dusná atmosféra. Mezi opo-
zicí a koalicí jiskřily ostré výměny názorů. Vyhlášeno bylo několik 
přestávek. Jednání končilo po dlouhých pěti hodinách.

V úvodu zasedání složily slib 
dvě nové členky zastupitelstva 
za odstoupivšího Jiřího Zelen-
ku (Sč.Most) a Jiřího Švába (Sč. 
Most). Novými zastupitelkami 
se staly Olga Šrůtová (Sč. Most) 
a Renáta Macková (Sč. Most). 
Vzhledem ke složení mandátu 
Jiřího Zelenky, který byl sou-
časně členem rady města, bylo 
nutné na jeho místo dovolit je-
denáctého člena. Hlasováním 

24 pro a 2 proti se jím stal Alois 
Malý (Sč.Most).

K  diskusnímu pultíku tento-
krát nikdo z veřejnosti nepřišel. 
První bouřlivá názorová vý-
měna se rozpoutala při schva-
lování úpravy jednacího řádu 
zastupitelstva. V  rámci tohoto 
bodu musel primátor vyhlásit 
dokonce několik přestávek. Po 
dlouhých rozepřích nakonec 
zastupitelé nadpoloviční větši-

nou aktualizovaný jednací řád 
schválili.

O čem zastupitelé 
hlasovali 

Politici schválili například 
poskytnutí dotace na ozdravné 
a rehabilitační pobyty společnos-
ti onkologických pacientů AMA 
v Mostě ve výši 26. 500 korun. 
Dotaci pro Vlastimila Vébra na 
realizaci projektu Prevence kri-
minality tak trochu jinak, a to 
v celkové výši třiceti tisíc korun. 

Aeroklubu Most naopak za-
stupitelé neschválili sto tisíc 

korun na pořízení radiostanic 
a neprošla ani žádost o dotaci ve 
výši 80,5 tisíce korun společnos-
ti H – KART CLUBU V AČR na 
pořádání závodů na MČR v mo-
tokárách. 

Odhlasováno bylo také dopl-
nění k usnesení k odkupu pro-
dejního stánku v ulici Čsl. mlá-
deže. Odkup od Lucie Matějíčné 
zastupitelé už dříve schválili za 
devadesát tisíc korun. Doplně-
ním usnesení odhlasovali ještě 
uhrazení daně z  nemovitosti 
a odstranění přípojek stánku, 
a to v celkové výši přibližně pěti 
tisíc korun. V souvislosti s pro-
dejním stánkem, který chce 
město zlikvidovat, upozornila 
na některé problémy zastupitel-
ka za SMM Blanka Nešporová. 
„Jsou tam mříže, jsou vylomené 
a ve stánku se schází v noci pijáci 
a dělají tam ten samý binec, jako 
dělali před stánkem,“ upozorni-
la. Náměstek primátora Marek 
Hrvol slíbil zjednat nápravu 
a podnět předat městské policii. 

Dále politici zvedli ruku pro 
převod 11procentního podílu 
spolku Pontanus na statutární 
město Most za 1 korunu. Pod-
pořili realizaci stavby Jezero 
Most – oddechová pobřežní 
zóna a Jezero Most – napojení 
na komunikace a inženýrské 
sítě. Zastupitelé si také schválili 
termíny zasedání Zastupitelstva 
města Mostu na II. pololetí. Sejít 
by se měli s výjimkou měsíce říj-
na a prázdnin, v září, listopadu 
i prosinci 2016. (sol) 

Autobusy bez 
bariér

Pořízení nových autobusů do 
Mostu se týkal diskusní příspě-
vek zastupitele za SMM Luboše 
Pitína. „Dopravní podnik bral do 
nedávné doby ekologické autobu-
sy, které nejsou poháněny naft ou. 
Nevím, jak je to teď. Každopádně 
lidé, kteří jezdí současnými auto-
busy, si stěžují. Apeluji, abychom 
kupovali pouze jednoplošinové 
vozy, s  jedním nástupem a jed-
nou rovinou ve voze,“ navrhoval 
zastupitel. Na jeho příspěvek 
reagoval primátor Jan Paparega. 
„Byla vysoutěžena zakázka na 
dodávku nových patnácti auto-
busů a to v období tří let. Půjde 
o naft ová vozidla, splňující nor-
mu EURO 6,“ informoval první 
muž města.

Zakázky 
transparentně 

Zastupitelka za SMM Irena 
Čapková interpelovala primá-
tora Jana Paparegu ohledně 
změn v  pravidlech o veřejných 
zakázkách. „Zhruba před rokem 
jste tvrdili, že se chcete věnovat 
transparentnosti veřejných za-
kázek, přestože Most získal řadu 
ocenění za transparentnost výbě-
rových řízení. Říkal jste tehdy, že 
do pravidel budou zapracovány 
jen drobné věci. Rada schválila 
v  listopadu upravená pravidla 
pro zakázky malého rozsahu. 
Chci se proto zeptat, jestli ty 
drobnosti jsou zde již zapraco-
vané?“ zajímalo zastupitelku. 
„Ano, byly sem zapracovány 
a odsouhlaseny radou,“ odvětil jí 
první muž města. 

Odvolání ředitelky 
MSSS

Na důvod odvolání ředitel-
ky Městské správy sociálních 
služeb v  Mostě Pavly Radové 
se ptala zastupitelka za ANO 
Berenika Peštová. „Tato situace 
mne mrzí. Představovala jsem si 
však spolupráci s  paní Radovou 
jinak. Některé její podněty byly 
kvitovány, ale bohužel to, jak 
spolupracovala a komunikovala 
se zřizovatelem… Některá její 
zavedená rozhodnutí byla na-
víc nesystémová a nedomyšlená. 
Měla dopad na MSSS, a to nejen 
na organizace s MSSS spolupra-
cující, ale také na potencionální 
klienty. Myslím si, že provozo-
vatel nemá právo to takto prak-
tikovat,“ reagovala na dotaz 
náměstkyně primátora Markéta 

Stará, která má v gesci také so-
ciální oblast. 

Odměny 
v Mostecké bytové

O odměny pro členy orgánů 
Mostecké bytové se zajímala Be-
renika Peštová za ANO. „Jelikož 
je rok ani ne v  polovině, zajímá 
mě, zda částka ve výši 348 tisíc 
korun jsou odměny za celý rok, 
nebo jakou částku máme očekávat 
na konci roku?“ ptala se. Primátor 
odpověděl, že se jedná o koneč-
nou částku za celý rok 2016. Byla 
odsouhlasena radou města a týká 
se členů představenstva a dozorčí 
rady společnosti Mostecká byto-
vá. „Tato částka byla vypočítána 
na základě stejného klíče jako 
v předchozích letech,“ dodal ještě 
první muž města.  (sol)

MOST – Opozice pochválila vedení města za pokračování v myšlen-
ce vybudovat v bloku 60 v ulici Táboritů Domov pro klienty s Alzhei-
merovou nemocí. Současně si ale „rýpli“ do budoucího dodavatele, 
o kterém se prý už šušká.

„Je nesmírně žádoucí, aby tak 
velké město, jako je Most, mělo 
takové zařízení. Za vlády SMM se 
spolu s Mosteckou bytovou objekt 
zajistil a zpracovala se projektová 
dokumentace na toto zařízení. 
V roce 2015 se v  této oblasti nic 
nedělo, ale letos musím město 
pochválit, že tento projekt neza-
vrhlo jako jiné, ale hodlá v něm 
pokračovat,“ uvedl na úvod své-
ho diskusního příspěvku zastu-
pitel Luboš Pitín (SMM). Poté 
ale přiostřil a kritizoval výběr 
dodavatelské fi rmy na opravu 
bloku 60. „O dodavateli na re-
konstrukci objektu se již po celém 
městě veřejně šušká, ale výběrové 
řízení zatím žádné neproběhlo. 
Bude to tak, že rada města zadá 
zakázku úzkému okruhu fi rem 
tak, aby vyhrála fi rma některého 
z radních? Pracovníci jaké fi rmy 
se dnes již v  objektu pohybují 

a provádí v něm stavební práce? 
Ptám se, zda bude veřejná zakáz-
ka vyvěšena na internetu, aby se 

mohly účastnit všechny fi rmy?“ 
zavalil otázkami vedení města. 
Kritizoval i další veřejné zakáz-
ky města, které zadalo napřímo 
bez výběrových řízení. Mezi 
nimi například právnické služby 
pro město a řadu dalších. „Naše 
město se tím vrací do divokých 

let před rokem 2006, kdy ‚kama-
rádíčkování‘ a zadávání zakázek 
jako poděkování bylo běžnou 
praxí a zásadně prodražovalo 
provoz města. Je to jen vrcholek 
ledovce, na kterém ztroskotá kaž-
dý. Je to jen otázka času,“ varoval 
radnici Luboš Pitín.  (sol)

MOST - Mostecká radnice roz-
hodla o promítání zápasů z mis-
trovství světa v ledním hokeji na 
velké obrazovce na 1. náměstí. 
„Po velkém zájmu fanoušků 
v loňském roce jsme se rozhodli, 
že vybrané zápasy budeme opět 
vysílat na velkoplošné obrazov-
ce. V současnosti připravujeme 

vysílání úvodního utkání české-
ho týmu s výběrem Ruska, které 
připadá na pátek 6. května od 
18.45 hodin (samotný zápas za-
číná v 19.15 hodin),“ informo-
vala tisková mluvčí magistrátu 
Alena Sedláčková. Město slibuje 
i další zápasy z mistrovství, a to 
v případě boje o medaile.  (sol)

MOST - V  rámci diskuse o mož-
nosti zrušení tramvajové dopra-
vy mezi Mostem a Litvínovem 
zabrousili zastupitelé i k otázce 
plánované výstavby čtyřpruhu 
z Mostu do Litvínova. 

Vybudování silnice na nedáv-
ném výjezdním zasedání vlá-
dy podpořil Bohuslav Sobotka 
a Bezpečnostní rada státu. Vý-
stavba čtyřproudovky tak znovu 
ožila. „Nadšení, že by čtyřpruh 
mohl být brzo, nás už nedrží. 
Úkol pro ministerstvo dopravy, 

navrhnout technické řešení sil-
nice, se sice na seznam potenci-
álních staveb, které by mohly být 
připravovány do roku 2020, do-
stal. Než se ale začne projektovat 
a dostaneme se k  tomuto úkolu, 
tak uplyne hodně vody v  Bílině. 
Pokud se týká rozsahu této stav-
by, tak má předběžně minister-
stvo dopravy vyčleněny na tento 
úkol dvě miliardy korun,“ připo-
mněl zastupitel za Sč.cz a záro-
veň také poslanec parlamentu 
Vlastimil Vozka.  (sol)

MOST - V Mostě je další památ-
ný strom. Je jím stoletý dub letní 
u rybníčku na okraji zahrádkář-
ské kolonie v Okrajové ulici pod 
Resslem. „Tento patnáctimetrový 
dub je jedním z nejstarších stro-
mů ve městě, neboť převážná vět-
šina ostatních musela v minulos-
ti buď ustoupit těžbě uhlí, nebo 

výstavbě nového Mostu. Právě 
vzhledem k tomu, že tak starých 
stromů je na území města mini-
mum, jsme se rozhodli jej vyhlá-
sit památným stromem,“ uvedla 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Jde tak o třetí 
jednotlivě stojící památný strom 
v Mostě.  (sol)

MOST - U výjezdu z kruhového 
objezdu na křižovatce Rudo-
lické a Nádražní ulice směrem 
k vlakovému nádraží byly kvů-
li havarijnímu stavu spuštěny 

opravy odvodnění. Oprava ale 
trvala krátce a byla rozdělena na 
dvě etapy. První proběhla kon-
cem dubna a druhá pak začát-
kem tohoto týdne.  (sol)

Zastupitelstvo se táhlo jak turecký med

Zastupitel kritizoval: „Po městě se šušká...“

  INTERPELACE A DISKUSE ZASTUPITELŮ

Hokej na náměstí

Čtyřpruh v nedohlednu?

Kruhák u nádraží hotov

Památný stoletý dub

  Nové zastupitelky Olga Šrůtová a Renáta Macková při slavnostním skládání slibu.

  Zastupitel Luboš Pitín (druhý zleva) kritizoval transparentnost veřejných zakázek.

  Zastupitel a poslanec Vlastimil Vozka (vlevo) nepřinesl k výstavbě 
čtyřpruhu příliš pozitivní zprávy. Vpravo Alois Malý (Sč.Most), nový radní.
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MOST – Žhavá debata se rozpoutala na zastupitelstvu při projedná-
vání zprávy o činnosti městské policie a státní policie za rok 2015. 
Diskutovalo se zejména na téma drog, kamerového systému nebo 
i psích bobků. 

Zastupitelé upozornili na ne-
dostatek pěších hlídek ve městě. 
„Motorizované hlídky jsou plat-
né asi jako padák na lodi. To, že 
městská policie projede jednou 
dvakrát kritickou lokalitou, nebo 
stojí několik hodin zaparkovaná 
někde, nám nepomůže. Potře-
bujeme dostat strážníky do ulic. 
Navyšme počet strážníků, ať jsou 
v  ulicích a jsou vidět“ apeloval 
zastupitel za ANO Jan Schiller.

U Neprakty „veselo“ 
„Je tu neskutečně mnoho dea-

lerů drog, kteří znepříjemňují 
život normálních občanů. V do-
mech a okolí se válí stříkačky, 
pendlují tu narkomani. Kritická 
situace je například v  okolí Ne-
prakta klubu. Žádal jsem, aby se 
tu dělaly preventivní akce, zasa-
hovala tu státní i městská poli-
cie, ale neděje se tak a dealeři si 
tu vesele žijí dál. Mohlo by se to 
řešit?“ žádal zastupitel za SMM 
Miroslav Fencl. Primátor jej ale 
ujistil, že opatření se ve městě 
podnikají. „Na podnět zdejších 
zastupitelů, ale i řady občanů 
bylo v  této oblasti realizováno 
několik opatření,“ reagoval Jan 
Paparega. 

Pochytejte dealery 
„Drogový tým disponuje čtyř-

mi specialisty a měl se ještě dále 
rozšířit. O varnách drog víme, 
a s DROG týmem jsem v kontak-
tu. Počet dealerů je ale tak vyso-
ký, že se nedaří vymýtit všechno,“ 
uvedl šéf městských strážníků 
v  Mostě Jaroslav Hrvol. „Říká-

te, že dealery honíte, ale není to 
vidět. Tak, jako jde udělat akce 
na pejskaře, že nesbírají hovín-
ka, udělejte to samé na deale-
ry,“ apeloval Miroslav Fencl. 
K němu se přidal i jeho stranic-
ký kolega Luboš Pitín: „Lidem je 
úplně jedno, jestli se někde vedle 
v baráku vaří nebo nevaří, vadí 
jim dealeři!“ 

Do diskuse se zapojila také 
senátorka Alena Dernerová. 
„DROG tým má k dispozici jed-
no nebo dvě auta. Problém je 
v tom, že je dealeři už znají. Když 
se někde objeví, policisté nemají 
šanci a dealeři utečou. Tým se ale 
rozšířil, snad se situace zlepší,“ 

věří zastupitelka Dernerová. Ta 
mimo jiné upozornila na souvi-
sející novinku, která funguje na 
školách v Mosravskoslezském 
kraji. „Mají tu screening drog 
na školách. Je tu totiž obrovské 
množství dětí na pervitinu a na 
marihuaně. Možná, že by to stá-
lo za úvahu i u nás,“ vznesla 
podnět senátorka. 

Pryč s plebsem
Zastupitelé navrhovali, že by 

v  otázce drogové problematiky 
pomohla změna v  legislativě. 
„Kdyby byla jedna dávka, kterou 
by dotyčný měl u sebe, již trest-
ným činem, policie by měla více 
pravomocí, aby toto město vyčis-
tila od plebsu. Dealeři nabalují 
na sebe čím dál mladší a mladší 
lidi,“ uvedl ještě Miroslav Fencl. 

Blok 525 hlídají 
desítky kamer 

Politici se zajímali také 
o kamerový systém. „V Mostě 
je celkem 69 kamer a ve zprávě 
se uvádí, že monitorujeme 28 
kamerami blok 525, přičemž 
v  seznamu jsou uvedena jen 3 
místa. Můžete to nějak rozklí-
čovat,“ ptala se Lubomíra Mej-
stříková za ANO. Dozvěděla se, 
že blok 525 je výjimkou. „Jsou 
tady tři kamerové body na stře-
še. Zbylých 28 kamerových bodů 
je vně vchodu. Spolupracujeme 
s blokem 525, kde je katastrofál-
ní situace, co se týče nájemníků 
a rušení veřejného pořádku. 
Máme ve své správě jejich kame-
ry, které jsou ve vchodech, výta-
zích, sklepech atd. Nepočítáme 
je jako kamerový systém MP, ale 
spíš jako výpomoc nespokojeným 
nájemníkům,“ vysvětlil jí ředitel 

MP Jaroslav Hrvol s  tím, že od 
příštího roku by si měli obyva-
telé bloku vzhledem ke změně 
legislativy vyřídit vlastní povo-
lení. Policie by pak měla ze své-
ho systému tyto kamery odpojit. 

Záznamy v archivu
Zastupitelku Blanku Nešpo-

rovou ze SMM zajímalo, proč se 
uchovávají kamerové záznamy 
po dobu dvaceti dnů jen u ně-
kterých kamer a například z ka-
mer v podchodu v Rudolicích se 
tyto záznamy neukládají. „V led-
nu 2016 se novelizoval kamerový 
systém a kamerové záznamy se 
již ukládají všechny. Na jak dlou-
ho, je pak otázkou konkrétního 
typu kamery. I kamerové zázna-
my z kamery v rudolickém pod-
chodu se nyní ukládají,“ ubezpe-
čil ji ředitel Jaroslav Hrvol. 

Školáci hlídat 
pejskaře nebudou 

Na pokračování preventiv-
ních akcí zaměřených na nepo-
slušné pejskaře se dotazovala 
zastupitelka Hana Jeníčková. 
„V minulých letech byly ve spolu-
práci škol se strážníky prováděny 
s dobrými výsledky kontroly pej-
skařů. Byly zaměřeny na ‚oblíbe-
ný‘ sběr psích exkrementů. Počítá 
se s touto akcí i letos?“ zjišťovala 
zastupitelka. Mimo jiné upo-
zornila na stále se zhoršující 
situaci. „Díky štědrým sociálním 
dávkám je stále více cikánů, kteří 
si pořizují psy. Exkrementy ale 
nesbírají, proto si myslím, že by 
byly tyto akce docela aktuální,“ 
je přesvědčena Hana Jeníčková. 
Šéf strážníků jí poděkoval za 
podnět, ale sdělil, že preventivní 
akce se zatím nekonají.  (sol)

MOST – Kabaretní program se-
stavený z  písniček pražské pe-
riferie „Na Poříčí dítě křičí aneb 
Jak pán Půlpán do Prahy si vyšel 
a co tam všechno slyšel“ v  režii 
Jiřího Krause oslavil 5. května 
deset let od své premiéry. 

Inscenace měla do dnešního 
dne několik desítek repríz a po-
dívala se nejen na různá místa 
v České republice, ale i do Ně-
mecka a Holandska. Na mostec-
kém jevišti se hraje ve stolové 
úpravě a jedná se o jednu z mála 

příležitostí, kdy si diváci mohou 
přímo ke sledování představení 
dopřát občerstvení. V  průběhu 
divadelních sezon se obsazení 
několikrát změnilo. Různými 
rolemi zde prošli například 
i Veronika Týcová nebo Přemek 
Bureš. 

Hrají: Jiří Kraus, Ivana Za-
jáčková, Karolína Herzinová, 
Jan Beneš, Vít Herzina, Micha-
ela Krausová, Michal Pešek, 
Tomáš Alferi, Jan Beneš, Simon 
Stempný a Pavel Stránský. (nov)

MOST – Zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na demoli-
ci bloků 1 a 7 v chanovském sídlišti. Schválili i související projekt na 
revitalizaci okolí domů. 

Některým zastupitelům se 
ale demolice chanovských pa-
neláků, která je vyčíslena na 
zhruba patnáct a půl milionu 
korun, zdála příliš nákladná. 
„Nebude to první dům, který 
budeme v  Chanově bourat. Ze 
zkušeností mohu říci, že bou-
rání domů, které tam proběhlo, 
bylo mnohem levnější. Čím nižší 
částku budeme žádat, tím bude 
šance na úspěch vyšší,“ sdělil za-
stupitel Jan Syrový (SMM). Po-
dle něj by se město mělo snažit 

snížit rozpočet na demolici pa-
neláků, a to i v případě, že má 
příslib z  ministerstva. Nejvyšší 
částka, kterou by mohlo město 
získat na demolici jednoho pa-
neláku, činí pět milionů korun. 
Zhruba tolik si vyžádala demo-
lice i dvou paneláků v  minu-
lých letech. Blok 12 se zboural 
před třemi lety za zhruba dva 
a půl milionu a blok 9 za tři 
a půl milionu korun. 

Náměstek primátora odvětil, 
že rozpočet od projektanta je 

už předložený a závazný. Navíc 
žádost o dotaci muselo město 
Most předložit nejpozději do 29. 
dubna, což bylo den po jednání 
zastupitelů. „Původní rozpočet 
byl zhruba 24 milionů korun. 
Nepočítal s  možnou recyklací 
tohoto odpadu,“ uvedl náměstek 
Marek Hrvol. Na místě zdemo-
lovaných domů by se měla vysa-
dit nová tráva a keřové porosty 
a instalovat nové lavičky a koše. 
Vše by mělo zlepšit okolí nedáv-
no rekonstruovaných bloků. Po-
kud bude město v dotaci úspěš-
né, oba domy padnou k  zemi 
ještě letos. 

(sol) 

Opozice namítala: 
Demolice je příliš drahá

O drogách, dealerech a psích bobkách

Divadelní kabaret slaví 
10. narozeniny

  Jiří Kraus a Ivana Zajáčková.
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

MOST – Na hradě Hněvín se 1. 
května znovu otevřela Dílna 
magistra Edwarda Kelleyho. 
Zážitkovou expozici v minulosti 
navštívilo tisíce návštěvníků. 

Sezona začala 1. května. Nově 
ale bude pondělí zavíracím 
dnem. „Běžná sezona skončí 
31. 8. V září pak bude prohlíd-
ka umožněna pouze předem 
ohlášeným skupinám návštěv-
níků. Otevřeno bude stejně jako 
v předchozích letech od 11 do 
17 hodin,“ informovala mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková.

Expozice podle návrhu scé-
nografa Josefa Korába zavede 
návštěvníky do alchymistické 
dílny magistra Edwarda Kelley-
ho, kde budou moci zjistit více 
z  jeho života. V sedmi zastave-
ních poodkryje alchymistické 

kousky a triky, které dovedly 
Kelleyho až k císařskému dvoru 
Rudolfa II. Protože jde o zážit-
kovou expozici, jednotlivé díly 
mohou ovládat sami návštěv-
níci. 

Dospělí zaplatí za prohlídku 
20 Kč, děti mladší patnácti let, 
senioři a osoby s průkazem ZTP 
pak 10 Kč. Rodinné vstupné 
činí 40 Kč. „V  prodeji zde bude 
i turistická známka, turistická 
vizitka (sběratelské produkty), 
přívěsky, pexesa, omalovánky 
nebo dřevěný kuřáček, vše s mo-
tivem Edwarda Kelleyho,“ uvedla 
dále mluvčí. Návštěvníci budou 
mít rovněž možnost si za menší 
poplatek vyrazit pamětní minci 
jako vzpomínku na návštěvu 
Kelleyho dílny. Od října do dub-
na bude dílna opět „zazimová-
na“.  (sol)

MOST - S příchodem jara si znovu našla své návštěvníky i Fun aré-
na. Největší zájem je tradičně o dětské dopravní hřiště, od začátku 
dubna je ale možné zapůjčit si po zimní přestávce opět i motokáry, 
čtyřkolky nebo buggy. 

Fun aréna je zdarma přístup-
ná po celý týden nejširší veřej-
nosti. Od poloviny dubna se 
na dětském dopravním hřišti 
a v učebnách v budově polygo-
nu vystřídaly děti s  učitelkami 
ze tří základních a mateřských 
škol. Na květen se ohlásily dal-
ší. „Předpokládáme, že zájem 
neopadne až do začátku prázd-
nin. Obeslali jsme totiž s nabíd-
kou teoretické a praktické výuky 
základů bezpečnosti silničního 
provozu zábavnou formou prv-
ní stupně všech základních škol 
a také mateřské školy na Mostec-
ku,“ uvedla manažerka provozu 
společnosti Autodrom Most 
Tereza Büttnerová. Upozornila, 
že předškoláci a školáci s peda-
gogickým doprovodem si při 
návštěvě autodromu mohou 
zdarma prohlédnout celý areál 
včetně startovní věže či boxů. 
„A nejen oni. Každý, kdo navštíví 
Fun arénu. S přibývajícími tep-
lotami je navíc velmi pravděpo-
dobné, že k nám přijedou v době 
tréninků či testování. Zvláště pro 
chlapce a mužskou část návštěv-
níků obecně pak bude jistě neza-

pomenutelným zážitkem sledo-
vat z  bezpečné vzdálenosti silné 
a rychlé závodní speciály krou-
žící po našem velkém závodním 
okruhu,“ doplnila.

Školním výpravám se vě-
nuje profesionální instruktor 
společnosti Autodrom Most. 
Nejprve v učebně ve třiceti až 
šedesátiminutovém bloku po-
dle věku dětí vysvětlí principy 
bezpečnosti silničního provozu. 

Praktická část pak pokračuje na 
dopravním hřišti. „Vše ale sa-
mozřejmě formou hry a s pomocí 
omalovánek, razítek a dalších 
zábavních pomůcek, aby děti za-
ujal a udržel jejich pozornost,“ 
vysvětlila Büttnerová.

Dětské hřiště je dobře vybave-
né, a to včetně funkčních sema-
forů. Má navíc čerstvě obnovené 

dopravní značení. Jeho součástí 
jsou i certifi kované prolézač-
ky a skluzavka a minifotbalové 
hřiště s brankami. Děti si navíc 
nemusejí s sebou vozit vlastní 
kola. „Máme kola pro nejmenší 
děti i s přídavnými kolečky a také 

bicykly pro větší chlapce a dívky. 
Půjčujeme i koloběžky a odrá-
žedla a samozřejmě přilby,“ vy-
jmenovala Büttnerová. Hřiště je 
otevřené po celý rok, od pondělí 
do neděle od 9 do 18 hodin. Půj-
čovna je v době od 1. listopadu 
do 31. března uzavřená. 

Právě možnost půjčit si kola 
byl jeden z  důvodů, proč se 
do areálu autodromu vydala 
i mateřská škola z Velké okružní 
ulice v  Duchcově na Teplicku. 
„Učitelky s dětmi už dříve navští-
vily dopravní hřiště v  Teplicích. 
Vzhledem k  tomu, že si musely 
vézt i veškerou výbavu, byla ale 
doprava poměrně náročná a pro-
blematická. Přivítala jsem proto 
nabídku mosteckého autodromu, 
kterou jsem našla na webových 
stránkách jeho provozovatele,“ 
potvrdila ředitelka školky Zlatu-
še Dandová.

Motokáry, čtyřkolky a buggy 
si lze zapůjčit od 1. dubna do 31. 
října vždy v sobotu a v neděli od 
9 do 18 hodin. Moderní ven-
kovní motokárová dráha s kva-
litním asfaltovým povrchem je 
dlouhá přes 300 m. Dráha v te-
rénu pro čtyřkolky a buggy se 
nachází hned vedle. V zázemí 
jsou k dispozici židle a stolky, je 
tak možné uspořádat například 
i narozeninovou oslavu.  (nov)

Mág Kelley zve do dílny Fun aréna mosteckého autodromu 
už je v obležení dětí i školáků

MOST - Městské divadlo v Mostě zahájilo prodej vstupenek na šestý 
ročník festivalu Young for young. 

Tradiční divadelní festival zve 
své fanoušky do Městského di-
vadla v Mostě i do Divadla roz-
manitostí a to od 1. do 4. června 
2016. Diváci se mohou těšit na 
Městská divadla pražská, Diva-
dlo Bolka Polívky, Západočeské 
divadlo Cheb, studentská před-
stavení Pražské konzervatoře, 
VOŠ herecké a pohádky Divadla 
D21 a Divadla Buchty a loutky.

První den
Zahájení festivalu proběh-

ne na Mezinárodní den dětí, 
1. června. Podle toho divadlo 
volilo středeční program: O do-
polední a polední program pro 
děti se postará Divadlo rozma-
nitostí. V  9 hodin začíná po-
hádka Kocour v botách a ve 14 
hodin Dětský den s  Nedloubej 
se v  nose, kapelou DR, která 
hraje autorské písně pro děti. 
Odpoledne od 18 hodin je pro 
rodiče s  dětmi na Velké scéně 
MDM naplánováno představení 
Fimfárum v podání Západočes-
kého divadla Cheb. Zároveň ve 
foyer divadla vznikne interak-
tivní výstava z  kulis a rekvizit, 
které se v  průběhu let objevily 
v inscenacích MDM. V Divadle 
rozmanitostí budou vystavené 
návrhy od dětí a žáků z  okolí 
Mostu k  pohádce O dvanácti 
měsíčkách.

Druhý den

2. červen přivítá na jevišti 
DR Divadlo Buchty a lout-
ky a jejich Norskou pohádku. 
Komorní scéna MDM uvede 
absolventské představení VOŠ 
herecké z  Prahy – Smrtel-
né hříchy. Večer na Komorní 
scénu divadla zavítají Městská 
divadla pražská s  inscenací 
Kdo se bojí Virginie Woolfo-
vé? s  Veronikou Kubařovou 

a Veronikou Gajerovou v hlav-
ních rolích. Před představením 
převezme cenu Forever Young 
Alois Švehlík.

Třetí den
Třetí den festivalu zahájí 

v  Divadle rozmanitostí Diva-
dlo D21 a jejich Malá mořská 
víla pro nejmenší. Na Komorní 
scéně MDM tentokrát přivítá-
me Divadlo Na Rejdišti Pražské 
konzervatoře s  představením 
V  Římě na place byla legrace 
aneb Chudák Pseudolus. O ve-
černí program se postará mos-

tecká činohra s inscenací Podiv-
ný případ se psem.

Čtvrtý den
Závěrečný, sobotní den bude 

ve znamení workshopů a pro-
hlídek divadla. Milovníci tance 
se mohou těšit na lektora Mi-
chala Mášu. Divadlo rozmani-
tostí uvede nejnovější pohádku 
O dvanácti měsíčkách. Závě-
rečným představením festivalu 
bude inscenace DNA Divadla 
Bolka Polívky se samotným Bol-
kem Polívkou v hlavní roli.

(ina)

Vstupenky na YOUNG FOR YOUNG 2016

MOST – Rozbité schodiště 
z boku Prioru, po kterém se již 
nedalo chodit, a pokud ano, tak 
s hrozbou zranění, se konečně 
začalo opravovat. 

„Samotné schodiště bude nově 
široké pouze 3,6 metru a bude 
stejně jako dosud ze žulových 
kvádrů, přičemž horní část 
bude tvořit dvanáct a dolní část  
třináct schodišťových stupňů. 
Každý z  nich bude stejně velký, 
rozměry jsou stanoveny na 30 
centimetrů šířky a 15 centimetrů 
výšky. Schodiště bude doplněno 
kovovým zábradlím s povrchem 
ze žárového pozinku a opatřeno 
nátěrem v  barvě antracit. Větší 

část současného schodiště 
v blízkosti Prioru pak bude nově 
tvořena terasami, které budou 
následně osázeny okrasnou 
zelení,“ uvedl Vladislav Dvořák 
z  odboru investic a komunál-
ního hospodářství mostecké-
ho magistrátu. Větší část pak 
vyplní okrasná výsadba. Re-
konstrukce by měla trvat zhru-
ba tři měsíce. Původně byly ná-
klady na tuto akci vyčísleny na 
720  000 Kč bez  DPH, ale díky 
cenové nabídce vítězné společ-
nosti JMV tech ve výši 447 800 
Kč bez DPH došlo k  jejich 
snížení o téměř 38 procent. 
 (nov)

Konec postrachu chodců

  Závěrečným představením festivalu bude inscenace DNA Divadla Bolky Polívky.

  Fun arénu na mosteckém autodromu už si děti užívají.
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Se strachem 
přichází smrt

Na dětství nevzpomínal rád. 
Neměl žádné sourozence, táta 
jezdil kamionem a víc doma 
nebyl, než byl. Máma prodáva-
la v obchodě, hodně pila, celé 
večery trávila po hospodách. 
Domů se vracela ve stavu, kdy 
jí šel raději z  očí. 
Ve škole mu to 
moc nešlo. Nebyl 
hloupý, ale nikdo 
ho k učení nevedl.  
Mámě bylo jed-
no, jaké známky 
nosí. Pro tátu byl 
zklamáním. Před-
stavoval si silného 
chlapáka, ale on 
byl slabý a bázli-
vý. Často ho kon-
trolovali sociální 
pracovníci. Máma 
nijak neřešila, jak se obléká 
a jestli dodržuje hygienu. Mí-
val vši, chodil špinavý. Děti se 
mu smály. Později ho kluci za-
čali šikanovat. To mu vydrželo 
i na učilišti. To už občas kra-
dl, aby měl alespoň zdání, že 
svým vrstevníkům stačí. Chtěl 
mít mobil, značkové oblečení, 
ale rodiče jeho přání nezají-
mala. Vyučil se zedníkem na 
učilišti, kde nikdo neřešil ani 
prospěch, ani docházku. S čer-
stvým výučním listem začal 
pracovat jako pomocný děl-
ník u velké stavební fi rmy. Za 
první výplatu si pořídil štěně. 
Snil o něm už dlouho. O pěkně 
ostrém bojovém psu, který by 
ho všude doprovázel a dával 
mu pocit síly a vážnosti. Před-
stavoval si, jak ho bude pes 
na slovo poslouchat, oddaně 
milovat. Nejdřív to šlo, štěně 
bylo přítulné, měl z něj radost. 
Brzy ale ztratil trpělivost. Ště-
ně nedělalo, co si představoval, 
že bude dělat. Už ho nebavilo 
uklízet po něm loužičky. Roz-
hodl se, že to chce pevnou 
ruku. Několikrát psa zbil. Pak 
si uvědomil, že ho to uspo-
kojuje. Pes se ho začal bát. 
Ze štěněte vyrostl velký ostrý 
pes, který svůj strach z  pána 
skrýval za agresivitu. Když ho 
vedl na vodítku, lidé se mu 
na ulici vyhýbali. Těšilo ho to, 
najednou měl pocit moci. Rád 
vodil svého psa bez náhubku, 
pouštěl ho na volno a sledoval 
s potěšením, jak před ním lidé 
ve strachu utíkají. Několikrát 
se stalo, že se jeho pes pustil 
do křížku s  jinými psy. Nikdy 
nezasáhl. Počkal, až se jeho 
pes vyřádí. Zůstávala po nich 
zraněná vystrašená zvířata, 
jednou dokonce menšího psa 
zadávil. Byl spokojený. Přes-
ně takhle si to představoval. 
Doma psa zavíral do chodby. 
Když byla máma doma, tak 
ho nechával přivázaného. Pes 
byl agresivní i na ni a ona se 
ho bála. Několikrát mu říkala, 
že musí pes z domu, ale on se 
jí jen vysmíval. Táta jezdil už 
jen občas, s  mámou se téměř 
nebavil. Ten večer byl pes opět 
přivázaný. On seděl ve svém 
pokoji, na uších sluchátka, 
duchem někde jinde. Máma 
se vrátila z hospody opět opi-
lá. S sebou si přivedla opilého 
chlapa. Věděl, že má máma ob-
čas milence a bylo mu to jed-
no. Nic z  toho, co dělali jeho 
rodiče, ho nezajímalo. Máma 
s  tím chlapem si ještě otevřeli 
lahev. Pili, byli hluční. Máma 
se nahlas smála, výskala. Na-
jednou toho měl dost. Vletěl 
do pokoje, kde oba opilci řádi-
li a začal na matku křičet. Řekl 
jí, že je kurva a ožralka. Ne-
chce ji poslouchat, ať si svého 
šamstra vezme jinam. Nechce 

slyšet svoji mámu, jak to dělá 
s  jiným chlapem. Že to pře-
hnal, si uvědomil, až když do-
stal ránu pěstí. Mámin chlap 
ho ranou poslal k  zemi. Ještě 
několikrát ho praštil a párkrát 
ho nakopl. Zvedal se mu ža-

ludek bolestí, oči 
se mu zalily krví. 
Slyšel mámu, jak 
se směje. Chlape-
ček dostal výprask, 
který si dávno za-
sloužil. Odplížil se 
do svého pokoje. 
Nevěděl, jestli ho 
víc bolí rány, nebo 
ponížení. Horší, 
než ty rány byl 
výsměch mámy. 
Nezastala se ho. 
Nechala ho zmlátit 

a zkopat a ještě se tomu smála. 
V  rohu pokoje ležel ve svém 
pelechu jeho pes. Byl stále ješ-
tě přivázaný, ale ostražitě se 
na něj díval, chlupy zježené. 
Už věděl, co udělá. Jeho nikdo 
nebude mlátit. Proto si psa po-
řídil. Ještě chvíli počkal, až si 
byl jistý, že ti dva vedle se za-
čali opět věnovat jen alkoho-
lu a sobě navzájem. Věděl, že 
jeho pes nesnáší opilce. Vždy, 
když se matka vracela opi-
lá domů a pes byl přivázaný, 
dráždila ho, někdy i bila nása-
dou od koštěte. Stačilo jen psa 
odvázat, otevřít dveře a zuřivé 
zvíře pustit do pokoje. Sledo-
val, jak se velký pes vrhl nejpr-
ve na opilou ženu. Zakousl se 
jí do krku a začal ji rvát. Muž 
se ji nejprve pokusil bránit jen 
rukama, pak si vzal na pomoc 
židli. Tloukl psa a kopal do 
něj, až ženu pustil. Zvíře se 
ale nedalo zahnat. Pustilo se 
do boje s mužem. Díval se, jak 
matka leží bezvládně na zemi, 
z velké rány na krku se jí řine 
krev. Pak se psovi podařilo za-
kousnout se do krku i muže. 
Muž řval a rval se se zvířetem. 
Všude bylo plno krve. V  jed-
nom chumlu se odpotáceli 
muž a pes do kuchyně. Viděl, 
jak muž popadl nůž a dvakrát 
psa bodl. Ten ale nepustil. Pak 
spadl muž na zem. Už neměl 
sílu bojovat. Nůž zůstal zabod-
nutý do těla velkého psa. Oba 
leželi bezvládně na zemi. Ještě 
chvíli čekal, co bude dál. Pak 
šel blíž. Pes dodělával, ale skus 
neuvolnil. Z protrženého hrdla 
muže se stále řinula krev. Díval 
se, jak z obou odchází posled-
ní kapky života. Pak tiše odešel 
z  bytu. Šel do hospody, kam 
chodila jeho máma. Chvíli se 
bavil s  barmanem. Řekl mu, 
že se mu nechce domů, že je 
máma určitě zase opilá. Bavil 
se i s  několika jinými lidmi. 
Když se vrátil domů, byl byt 
tichý a byl cítit krví. Než za-
volal záchranku a policii, ještě 
zkontroloval, jestli i jeho mat-
ka zatím vykrvácela. Policisté 
a záchranáři v  bytě našli dva 
mrtvé potrhané lidi a zabité-
ho psa. Mladík, který je zavo-
lal, byl v  šoku. Nechal svého 
psa zavřeného v  pokoji a šel 
hledat matku. Ta se mezitím 
vrátila opilá domů, psa zřejmě 
pustila. Nechápe, co se muselo 
stát. Seděl se šálkem horkého 
čaje u stolu, nechal se uklid-
ňovat a roztřeseným hlasem 
mluvil s  policisty. Zatímco 
kriminalisté prohlíželi celý byt 
a vyhodnocovali, co se sta-
lo, přemýšlel. Představoval si 
své nové štěně, které si pořídí 
hned, jak se tahle událost uza-
vře. Napadlo ho, že by si mohl 
koupit dva, když bude mít teď 
byt sám pro sebe.  (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ  KRAJ – V  pořadí již dvanáctou celonárodní Konferenci 
registrovaných sester a desátý Internistický den pořádala Krajská 
zdravotní. Akce se zaměřila na aktuální epidemiologická témata ve 
světě, rozdíl a přístup k jejich řešení, léčení a rizika.

Na konferenci s mottem „Jak 
u nás? Jak ve světě?“ zazněl 
také příspěvek z mise Světo-
vé zdravotnické organizace 
(WHO) v Africe, na téma epi-
demie viru Ebola. „V progra-
mu konference byla i témata 
z oborů interního lékařství, 
zdravotního práva a informa-

ce o národních akreditačních 
standardech. Součástí byl také 
blok věnovaný dobrovolnické 
činnosti, zprávám koordinátorů 
z jednotlivých nemocnic Krajské 
zdravotní, prezentace projektu 
k podpoře zdraví či caniste-
rapie,“ shrnul tiskový mluvčí 
Krajské zdravotní Jiří Von-

dra. Konference se uskutečni-
la v  chomutovském divadle. 
Z  množství témat, týkajících 
se epidemiologie, se mohli 
přítomní například dozvědět 
zprávy z cest po Africe, o Ebole 
zblízka a také o rozdílném pří-
stupu k epidemiologické situaci 
v ČR a v Africe. Mluvilo se také 
o jiných epidemicky závaž-
ných onemocněních, například 
o rizicích pro gravidní (ZIKA). 
Jedním z  dalších témat bylo 
také zdravotní právo, neob-

vyklé situace, forenzní případy, 
perinatologie a fetomaternální 
medicína, kardiostimulátory, 
koordinace podpůrné péče, 
práce dobrovolníků v Ne-
mocnici Chomutov, Teplicích 
i v  Mostě, canisterapie aj. „Na 
konferenci proběhla také ukáz-
ka canisterapie u pacientů leží-
cích na různých odděleních a to 
prostřednictvím Jany Tučkové 
a canisterapeutického psa Adi-
se,“ doplnil ještě mluvčí Von-
dra. (sol) 

ÚSTECKÝ KRAJ – Špičkové pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem navštívili běloruští politici a manažeři. Prohlédli si Kliniku 
urologie a robotické chirurgie a její Centrum robotické chirurgie, jejíž 
školicí centrum vzdělává odborníky pro střední a východní Evropu. 

Zahraniční návštěva měla 
možnost sledovat průběh ro-
botické operace na velkoplošné 
projekci a vyzkoušet si prá-
ci na robotickém simulátoru, 
což bylo pro hosty zajímavou 
zkušeností. „Důležitou  oblastí 
spolupráce mezi Mogilevskou ob-
lastí a Ústeckým krajem, kterou 
jsme zahájili před dvěma lety, je 
zdravotnictví. Proto je součástí 
našeho programu návštěva zdra-

votnických zařízení pro získání 
širšího pohledu na možnosti dal-
ší kooperace obou regionů v této 
sféře,“ vysvětlil Viktor Vladi-
mirovich Nekrashevich, místo-
předseda oblastního výkonného 
výboru Mogilevské oblasti a ve-
doucí běloruské delegace. 

Centrum robotické chirurgie 
se může již od loňského roku 
chlubit novým dvoukonzolo-
vým robotickým systémem da 

Vinci Xi. „Tuto nejmodernější 
verzi systému lékaři využívají 
při urologických, chirurgických, 
ORL a gynekologických opera-
cích,“ uvedl ředitel zdravotní 

péče Masarykovy nemocnice 
Josef Liehne. 

  Zahraniční hosté tak mo-
hou předat kontakty na české 
lékařské odborníky nejen chi-
rurgům, kterým v  budoucnu 
mohou předávat zkušenosti, ale 
i kolegům v  dalších lékařských 
oborech. 

Vedení Krajské zdravotní 
zase naoplátku převzalo po-
zvánku na mezinárodní inves-
tiční fórum pro účastníky ze 40 
zemí světa s nabídkou možnosti 
široké prezentace Krajské zdra-
votní, a. s. a ústeckého Centra 
robotické chirurgie. Fórum se 
uskuteční 4. a 5. listopadu 2016 
v běloruském Mogilevě.  (sol)

Virus Ebola i ZIKA – jak je to u nás?

Robotické centrum může předávat 
zkušenosti i do zahraničí

V  únoru 2015 Zastupitel-
stvo Ústeckého kraje schváli-
lo text Memoranda o spolu-
práci mezi Ústeckým krajem 
a Mogilevskou oblastí. Spo-
lupracují v  oblastech: zdra-
votnictví, školství, mládež 
a sport, energetika a kultura. 

  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem se může chlubit špičkovým Centrem robotické chirurgie.
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LITVÍNOV – Téma architektonické soutěže na bazén a most na Pod-
krušnohorské rozdělil litvínovské zastupitele na dva tábory. Kvůli 
bazénu muselo být dokonce vyhlášeno dohodovací řízení. 

„Už jednou byly vyčleněny pro-
středky na přípravu a projektovou 
dokumentaci. O podobě bazénu 
se diskutovalo dlouho a pečlivě. 
Nyní už čas na diskuzi není,“ 
zastával se výstavby bazénu bez 
architektonické soutěže kromě 
zastupitelů také předseda SSK 
Litvínov Marek Tomčík. Proti 
soutěži v případě bazénu se po-
stavila také zastupitelka Hana 
Žihlová (Sdružení Litvínováci). 
„Zaměřme se na nové projekty. 
Proč budeme vyhazovat peníze 
a vracet se o rok a půl zpět, když 
na podobě nového bazénu pra-
covali úředníci i pracovní skupi-

na, zabývalo se jím mnoho lidí,“ 
odmítala další diskuze k bazénu 
Hana Žihlová. Proti soutěži a dal-
šímu oddalování stavby bazénu 
se postavili také zastupitelé za 
STAN. „Navrhujeme, abychom si 
soutěž vyzkoušeli na menším pro-
jektu, například na obřadní síni 
na městském hřbitově. V případě 
bazénu ji nepreferujeme,“ ozná-
mil zastupitelům Vlastimil Do-
ležal (STAN). I když právě jeho 
hlas a hlas místostarosty Milana 
Šťovíčka při prvním hlasování 
chyběl, protože se oba zdrželi. 
Při druhém hlasování už oba 
zastupitelé podpořili variantu 

bez architektonické soutěže. Pro-
ti soutěži na bazén byl i Robert 
Kysela (SNK – ED): „Myslím, že 
by se architektonické soutěže měly 
dělat. V kontextu toho, že stávají-
cí bazén může být kvůli jeho sta-
vu kdykoliv uzavřen, by se nemělo 
dál zdržovat.“ Pro architektonic-
kou soutěž se vyslovili zastupitelé 
za ANO. „Podle projektové doku-
mentace by bazén měl stát 200 
miliónů korun. Nechali jsme ale 
zpracovat rozbor, kolik na bazén 
reálně máme. A to je 160 miliónů 
korun,“ upozornila zastupitele 
starostka Kamila Bláhová. Podle 
zastupitele Jiřího Fedorišky už 
město o špatném stavu bazénu ví 
minimálně deset let a nic neděla-
lo. Další zdržení by ale kompen-
zovaly všechny výhody architek-

tonické soutěže. Architektonická 
soutěž je na místě také podle 
Daniela Voláka (Otevřená rad-
nice). „Nový bazén by měl mít 
architektonickou hodnotu. Bude 
to vizitka města,“ přesvědčoval 
zastupitele Daniel Volák. Názor 
zastupitelů se snažil ovlivnit také 
jednatel společnosti SPORTaS 
Mirolav Otcovský. Upozorňoval 
především na katastrofální stav 
starého bazénu. „Stávající bazén 
je v hrozném stavu. Opravdu nás 
velmi tlačí čas. Architektonická 
soutěž by znamenala až dva roky 
zdržení, což si nemůžeme dovo-
lit,“ upozornil. Stručně přiblížil 
návrh nového bazénu. „Jednání 
se vedla velmi vehementně. Mu-
seli jsme si ujasnit, co od nového 
bazénu očekáváme. Nechtěli jsme 
aquapark, ale bazén pro kondiční 
plavání. A takový máme navr-
žený. Navíc je tam saunový svět, 
masážní bazén, sauna s  venkov-
ním ochlazováním a dětský ba-
zén. Cenu navyšuje parkoviště 
a zázemí pro venkovní koupaliště. 
Reálně se tento bazén dá postavit 
za 120 miliónů korun,“ ujistil 
zastupitele Miroslav Otcovský. 
V případě mostu přes PKH pro-
šla varianta s  architektonickou 
soutěží bez dlouhých diskuzí. 
 (pur)

LITVÍNOV – Na Litvínovsku klesla v loňském roce míra kriminality. 
Ujistil o tom litvínovské zastupitele na jejich posledním zasedání 
vedoucí územního odboru Policie ČR Most Jiří Volprecht. 

Z  celkového počtu kriminál-
ních případů v okrese Most při-
padá na Litvínovsko celá jedna 
čtvrtina. Počet kriminálních 
činů na Litvínovsku klesl opro-
ti roku 2014 o 176. Zajímavým 
faktem zůstává počet násilné 
kriminální činnosti řešené ob-
vodním oddělením v Hamru. Ta 
sice oproti roku 2014 klesla o 21 
skutků, v  procentuálním srov-
nání však v poměru se zbytkem 
okresu vzrostla na 17,8 procent. 
Podle policejní zprávy má na 
tento fakt vliv především sklad-
ba obyvatelstva v Janově. V roce 
2015 se na Litvínovsku stalo 113 
násilných kriminálních činů, 5 
mravnostních, 542 činů řešili 
policisté v majetkové kriminali-
tě a 55 v hospodářské krimina-
litě. Za závažnou považuje Po-
licie ČR drogovou kriminalitu. 
V  roce 2015 bylo na Mostecku 
zadrženo 201 řidičů pod vlivem 
drog. Mírně poklesl počet zjiště-

ných varen a pěstíren. V oblasti 
veřejného pořádku se v loňském 
roce kromě výbuchu v  Unipe-
trolu žádná významná událost 

nestala. „Je vidět trend zlepšení 
bezpečnosti v  Litvínově. Je to 
díky intenzivní práci Policie ČR 
i Městské policie Litvínov. Oběma 
velitelům i pracovním kolektivům 
obou policií děkuji,“ uvedl za-
stupitel Daniel Volák (Otevřená 
radnice). Hana Žihlová (Sdruže-

ní Litvínováci) také ocenila práci 
obou policií, připomněla ale ne-
lehkou situaci v Janově. „V Jano-
vě stoupá napětí. Došlo dokonce 
k napadení člena SBD Krušnohor 
při domovní schůzi. Musíme být 
ostražití a s lidmi více pracovat,“ 
upozornila zastupitelka.  (pur)

(Dokončení ze strany 1)
„Mosty jsou již hotové, zpev-

něný podklad také, tak by stavba 
byla jednodušší a levnější. Tram-
vajový pás bychom mohli státu 
prodat nebo vyměnit za jiné, pro 
město výhodné pozemky. V obou 
případech by to bylo pro město 
výhodné. Žádáme vedení rad-
nice a vedení dopravního pod-
niku, aby se tím vážně zabývalo 

a zrušilo tramvaje mezi Mostem 
a Litvínovem,“ požadovala opo-
zice. Návrhem vyvolal v sále ži-
vou diskusi. „Pokud jde o obnovu 
tramvajové trati, která by se měla 
realizovat v rámci dotačního pro-
gramu pro Ústecko – chomutov-
skou aglomeraci (ITI), byl tento 
požadavek prosazen už bývalým 
vedením. Předpokládám tedy, že 
byl i vaší prioritou,“  podivoval se 

primátor Jan Paparega nad ná-
hlým obratem SMM a ještě do-
dal: „Tato iniciativa je na před-
stavenstvu dopravního podniku. 
Nesmíme zapomínat, že Litvínov 
je jedním z  neopomenutých ak-
cionářů.“ Na primátorova slova 
ale vzápětí reagoval Ševčíkův 
stranický kolega. „Schválili 
jsme rekonstrukci tramvajové-
ho tělesa. Mezitím jsme tu ale 

zažili peklo. Výbuch v chemičce, 
kdy byla ohrožena spousta lidí. 
Proto jsme přišli s  jednoduchou 
a smyslnou nabídkou. Tramvaje 
by v obou městech jezdit nepře-
staly. Jen mezi sebou,“ namítal 
Miroslav Fencl. Zastupitelé se 
nakonec shodli, že diskuse na 
toto téma stojí alespoň za zvá-
žení a bude předmětem jedná-
ní.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Architektonická soutěž na bazén 
a na most rozdělila zastupitele

Argumenty zastánců 
soutěže: Nižší pořizovací 
cena bazénu a možnost zís-
kat do Litvínova architekto-
nický skvost. 

Argumenty odpůrců 
soutěže: Čas a dlouhé a peč-
livé přípravy na stávající va-
riantu projektu na bazén. 

Kriminalita: „Musíme být ostražití“

Zrušme tramvaj z Mostu do Litvínova!

(Dokončení ze strany 1)
Předseda Strany zelených 

Most: Strana zelených v Mostě 
plně podporuje další investiční 
záměry v oblasti modernizace 
tramvajové dopravy a spojení 
mezi Mostem a Litvínovem. Vy-
jadřujeme znepokojení nad sku-
tečností, že se v ekologicky ex-
ponované lokalitě, jako je Most 
a Litvínov, objevují politici, kteří 
tato témata nastolují. Už vůbec 
nechápeme nápad některých 
politiků SMM věnovat prostor 
pod tratí státu za účelem výstav-
by druhého pruhu rozšířené sil-
nice. Zastupitelé zřejmě nevědí, 
že již dávno existuje studie, kte-
rá počítá s rozšířením vozovky 
o levý pruh ve směru z Mostu na 
Litvínov. Otázka také je, co by se 
stalo se společným dopravním 
podnikem obou měst a kdo by 
profi toval z jeho případného 
rozdělení, které by v případě 
zrušení tramvajové tratě mohlo 
nastat. Bohužel to vypadá, že 
SMM hledá po prohraných vol-
bách jakákoliv témata, kterými 
se chce zviditelnit. Tuto snahu 
jim neupíráme, ale měla by to 
být témata, která posunují naše 
město k vyspělým regionům, ni-
koliv naopak.

Gabriela Nekolová, před-
sedkyně HSR-ÚK a zástupky-
ně zmocněnce vlády: Mostecká 

opozice chce hazardovat s  bez-
pečností občanů. Nápad Sdruže-
ní Mostečané Mostu na zrušení 
tramvajové dopravy mezi  Mos-
tem do Litvínovem považuji za 
unáhlený a naprosto odmítám 
stavět ekonomické faktory nad 
bezpečnost občanů. Jménem 
mnoha regionálních partnerů 
jsem předkládala požadavek na 
zkapacitnění silnice mezi Mos-
tem a Litvínovem Ministerstvu 
dopravy ČR i předsedovi vlády. 
Ten nakonec nechal celou zále-
žitost projednat Bezpečnostní 
radou státu, která právě z  bez-
pečnostních důvodů podpořila 
rozšíření silnice na čtyřpruh. 
Příští týden jednám se zástupci 
ministerstva dopravy o harmo-
nogramu přípravy projektu. Než 
se ale silnice zkapacitní, bude 
to trvat ještě několik let. Zrušit 
nyní tramvajovou dopravu by 
znamenalo riskovat, že nastane 
doba, kdy areálem chemických 
závodů budou projíždět na ne-
vyhovujícím dvoupruhu kamio-
ny, osobní vozy i autobusy a to 
považuji za hazardování s  bez-
pečím lidí. Podle výpočtů do-
pravního podniku by k zajištění 
stávající veřejné dopravy mezi 
Mostem a Litvínovem muselo 
denně po tomto úseku projet 
230 autobusů a to v obou smě-
rech.  (nov)

Nerušte tramvaj!

  O výhodách architektonické soutěže přesvědčoval zastupitele Milan Svoboda z ČKA (vlevo), na snímku s 
Miroslavem Otcovským.

  Během jednání se zastupitelé sešli jednou k dohodovacímu řízení.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – Starostové Svazku obcí v  regionu Krušných hor si na 
poslední schůzi vyslechli informace o možnostech vodních přečer-
pávacích elektráren v  Krušných horách. Zhodnotili jejich pozitiva 
i negativní dopady na jednotlivé obce. 

Zástupci společnosti Synergi-
on představili starostům přečer-
pávací vodní elektrárnu Šumný 
důl. „Jedná se o letitý projekt, 
v  celé České republice je podob-
ných jen sedm a tento z  nich 
vychází nejlépe. Soustava dvou 
vodních nádrží by mohla přivést 
do naší lokality turisty stejně, 
jako je to v případě přečerpávací 
elektrárny Dlouhé stráně. Do roz-

počtu obcí by přinesla elektrárna 
každoročně peníze, a navíc by 
znamenala pracovní místa jak při 
stavbě, tak při jejím provozu. Pře-
čerpávací vodní elektrárny jsou 
významným prvkem v  případě 
uchování energie z obnovitelných 
zdrojů a prevencí přetížení ener-
getické sítě,“ vyzdvihl pozitiva 
starosta Meziboří Petr Červenka. 
Na negativní dopady na dotčené 

obce upozornili starosta Klínů 
Jiří Matoušek a místostarosta 
Litvínova Milan Šťovíček. „Ne-
zanedbatelná je zátěž pro všechny 
okolní obce při samotné stavbě, 
která by trvala roky a znamena-
la by zvýšenou prašnost a hluk. 
Větší obavu ale máme z  dopadu 
na klima. Podle studií by byla léta 
chladnější a zimy teplejší, což by 
mohlo mít pro sportovní areál Klí-
ny fatální důsledky. Kromě ekono-
mického využití by vodní nádrže 
žádné další využití neměly. Nelze 
je využívat pro vodní sporty ani 
pro rybaření,“ uvedl Jiří Matou-

šek. Milan Šťovíček připomněl, 
že by stavba zasáhla evropsky 
významnou lokalitu Krušných 
hor a hnízdiště chráněného tet-
řívka. Budoucnost stavby je za-
tím velmi nejistá, protože nemá 
ani podporu Ústeckého kraje. 
„Při průběžném hodnocení byl 
shledán významně negativní vliv 
na významnou evropskou loka-
litu Krušných hor,“ připomněla 
vedoucí odboru životního pro-
středí Ústeckého kraje Monika 
Zeman. Upozornila, že ani mi-
nisterstvo zemědělství nevzneslo 
požadavek na zanesení tohoto 
vodního díla do Zásad územní-
ho rozvoje Ústeckého kraje. Na 
další možnost pro stavbu pře-
čerpávací vodní elektrárny upo-
zornil starosta Horního Jiřetína 
Vladimír Buřt. „Existuje námět 
stavby vodní přečerpávací elek-
trárny v  Horním Jiřetíně. Dotče-
nou obcí by v  tomto případě byl 
pouze Horní Jiřetín. Jako spodní 
nádrž by mohla být využita za-
topená jáma po dolu ČSA. Pro 
životní prostředí je to méně za-
těžující varianta, která by neo-
hrozila žádné významné lokality 
Krušných hor,“ představil další 
variantu Vladimír Buřt. „Jednání 
jsem svolal výhradně proto, aby 
starostové věděli, jaké možnosti 
přečerpávacích elektráren na na-
šem území jsou a v jakém stádiu 
příprav jsou jednotlivé varianty,“ 
uvedl na závěr předseda svazku 
Petr Červenka.  (pur)

LITVÍNOV – Městská knihovna 
Litvínov pořádá kurz první po-
moci. Akce se koná 9. května od 
16 hodin. 

Dostali jste se již někdy do 
situace, kdy před vámi váš ka-
marád, příbuzný, nebo úplně ne-
známý člověk zkolaboval? Pokud 
ano, asi si pamatujete, jak těžké 
bylo vzpomenout si, jak se masáž 
srdce nebo záklon hlavy provádí 
správně. Pokud patříte mezi ty, 
kteří nic takového nikdy dělat 
nemuseli, ale zároveň se bojíte 
a nejste si jisti, jestli nějaký ta-
kový úkon zvládnete, přijďte si 
zopakovat základy na kurz první 

pomoci. V litvínovské knihovně 
se naučíte základní úkony za-
chraňující život, navíc si vše mů-
žete vyzkoušet na resuscitačním 
modelu. „To, že se těchto situací 
bojíte, ještě nemusí znamenat, že 
je nezvládnete. Každý z  nás měl 
kdysi na škole přednášku o tom, 
kolikrát a do jaké hloubky při 
masáži stlačit srdce, ale není lep-
ší si to vyzkoušet na resuscitač-
ním modelu a být si v  tom zase 
o trochu jistější? Každá vteřina 
vaší nerozhodnosti může někoho 
v ohrožení stát život, proto nevá-
hejte a přijďte,“ okomentovala 
knihovnice Jana Zdarsová.  (red)

Budeme mít v Krušných horách 
přečerpávací elektrárny?

Jsme proti inkluzi
Litvínovští zastupitelé na 

svém posledním jednání schvá-
lili žádost o dotaci na zpraco-
vání místního akčního plánu 
vzdělávání. Mezi povinná opat-
ření v  rámci místního akčního 
plánu vzdělávání patří také 
inkluze a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspě-
chem. To byl také důvod, proč 
pro žádost o dotaci nehlasovali 
zastupitelé z klubu sociální de-
mokracie. Zastupitelé z Otevře-
né radnice sice hlasovali pro, 
později ale uvedli, že hlasová-
ní sice nejde změnit, ale oni 
jsou proti inkluzi a se žádostí 

na místní akční plán vzdělávání 
proto nesouhlasí. 

Pozemky škole
Zastupitelé schválili svěření 

přilehlých pozemků hamerské 
základní škole. Škola o pozemky 
dlouhodobě pečuje a udržuje je. 
Škole svěřilo město i pozemek 
na vytvoření ekostezky a ven-
kovní třídy. Podmínkou ale je, 
aby škola zachovala pietní cha-
rakter pomníku, který se na po-
zemku nachází a udržovala ho. 

Dotace na rozhlas
Zastupitelé schválili podá-

ní žádosti o dotaci na varovný 
rozhlas. Ten se rozhodlo město 

pořídit po loňské havárii v Uni-
petrolu. Před hlasováním zastu-
pitelé dlouze diskutovali a ne-
byli jednotní v  názoru. „Tento 
systém nepovažuji za přínosný, 
zatíží nás provozními náklady,“ 
varoval Roman Ziegler (ANO). 
Pro rozhlas se vyslovil Jiří Bio-
lek (STAN), který považuje 
rozhlas za lepší varování, než 
například SMS systémem. „Ka-
ždý krok k  bezpečnosti obyvatel 
je přínosný a bude jen dobře, 
když ho uděláme,“ uvedl Mar-
tin Klika (ČSSD). Litvínov už 
začátkem roku spustil systém 
varovných SMS. Zatím se do 
něj přihlásilo pouze šest set lidí 
z Litvínova. 

Osadní výbor 
nepodpořen

Janovský osadní výbor ze své-
ho středu navrhl jednohlasně 
na předsedu výboru Martinu 
Vettermannovou. Volbu členů 
osadního výboru ale nepod-
pořili zastupitelé. Ani po opa-
kovaném hlasování většinou 
neodhlasovali návrh osadní-
ho výboru. Proti byli koaliční 
zastupitelé, pro opozice. Bez 
výhrad pak schválili za člena 
kontrolního výboru Oldřicha 
Jedličku a Rostislava Tomáše za 
člena fi nančního výboru. 

(pur)

  Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA LITVÍNOVA

První pomoc v knihovně

  Starostové SORKH si vyslechli informace o možnostech využití vody v energetice v Krušných horách.
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MOSTECKO – Spotřeba pitné i technologické vody v komořanské 
teplárně neustále klesá. A to již několik let. Jen za poslední rok se 
spotřeba pitné vody snížila o téměř 21 procent. Za posledních 10 let 
dokonce o astronomických 70 procent. 

„Díky celé řadě opatření, ke 
kterým společnost v posledních 
deseti letech přistoupila, se vý-
razně zlepšila kvalita a snížila 
spotřeba vypouštěných odpad-
ních vod,“ uvedla tisková mluvčí 
komořanské teplárny Miloslava 
Kučerová. Spotřeba pitné vody 
dosáhla loni 31, 4 tisíc m3, což 
je o téměř 21 procent méně než 
v roce 2014 a o neuvěřitelných 
70 procent méně než před dese-
ti lety. Spotřeba technologické 
vody klesla od roku 2005 o více 
než polovinu, přesně o 52 pro-

cent. Z 3,8 milionů kubíků na 
1,8. 

Výrazně se také snížilo zatíže-
ní životního prostředí odpadní-
mi vodami. Ve srovnání se spo-
třebou 1,4 mil. m3 z roku 2005 
se jedná o úsporu 53 procent. 
„Vnímáme vodu jako strategic-
kou surovinu pro výrobu, s kte-
rou je nutno šetřit. Abychom sní-
žili spotřebu, museli jsme provést 
celou řadu technických i techno-
logických opatření,“ uvedl ge-
nerální ředitel United Energy 
Milan Boháček.  Například de-

mineralizační stanice prošla zá-
sadní modernizací technologie, 
která vedla ke snížení množství 
vypouštění odpadních vod z to-
hoto zařízení až o 2/3 původ-
ního objemu. Snížilo se jejich 
zasolení a v konečném důsledku 
došlo i k úspoře používaných 
chemikálií. K zásadní úspoře 
technologické vody došlo díky 
uzavření okruhů chladicí vody, 
využití dochlazovacích jímek 
a navrácení vody zpět do sys-
tému. „Razantního snížení spo-
třeby množství pitné vody jsme 
dosáhli rozsáhlou výměnou doži-
tých rozvodů společně s optima-
lizací využití teplé vody,“ vyjme-
noval dále generální ředitel. 

(sol)

14. 5. - 15. 5. 2016

Zahájení 
turistické 

sezóny 
v Krušných 

horách
Akce nejen pro cyklisty

14. 5.  Lesenská pláň od 9 hodin 

Férová snídaně připravená z místních produktů se uskuteční 
v prostorách Krušnohorského lidového domu a okolních lu-
kách pod vedením členek Horského klubu Lesná v tradičních 
krušnohorských krojích. Férová snídaně se uskuteční také na 
Moldavě.

Vernisáž fotografi cké výstavy s názvem „Jaro a léto v Kruš-
ných horách“ společně s putovní výstavou „Krásy Krušných 
hor“ v prostorách Krušnohorského lidového domu. 

Představení Krušnohorské magistrály a nové turistické mapy 
Krušných hor s vyznačenými cyklookruhy, vyjížďky s cykloprů-
vodci.

Doprovodný program: Koncert kapely NEBE (od 15 hodin), sou-
těže pro děti, výuka nordick walking, výstava outdoorového vy-
bavení pro turistiku, prezentace nových turistických materiálů 
Destinační agentury Krušné hory, stánkový prodej, představení 
regionálních produktů, možnost otestování elektrokola, možnost 
využití víceúčelového hřiště v Lesné bez poplatku, opékání tra-
dičních českých špekáčků za doprovodu kytary. 

Možnosti přespání: VRC Lesná, Horský hotel Lesná, vlastní stan 
Lesenská pláň,  Emeran I a II Klíny s možností přepravy.

15. 5. Moldava - 670 let od první písemné zmínky o Moldavě 

od 9 hodin

Moldavský půlmaraton, canicross, nordick walking start ve 12 
hodin.

Otevření Malého moldavského muzea v Knihovně A. Branalda 
na Moldavě.  

Prezentace Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení 
Krušnohoří, Klubu přátel krušnohorské železnice, Destinační 
agentury Krušné hory.

Představení Krušnohorské magistrály, Cykloregionu Krušné 
hory a nové turistické mapy.

Doprovodný program: kapela Pumpičky a ventilky, Divadlo Mazec.

LITVÍNOV – Krása a zdraví byly hlavním tématem dalšího setkání 
členek litvínovského dámského spolku WomenNet. Tentokrát si 
ženy v síti užily líčení kosmetikou KEENWELL. Další setkání je naplá-
nováno v jámě povrchového dolu. V květnu se pak ještě WomenNe-
tky naučí vařit kávu od mistrů oboru.

Členky spolku WomenNet 
v Litvínově se schází pravidelně, 
aby si vyměnily zkušenosti, po-
znaly novinky z různých oblastí 
a vzájemně se poučily a pomoh-
ly si. Záběr WomenNetu je vel-
mi široký. A tak se ženy na se-
tkáních spolku dozvědí aktuální 
novinky například z práva, stát-
ní správy, zdravého stravování 

nebo péče o zdraví. Tentokrát 
přijela na setkání WomenNet 
Iva Tichá, manažerka fi rmy Gla-
mour Trade, výhradního distri-
butora kosmetiky KEENWELL 
v  České republice. Ženám kos-
metiku představila, praktické 
ukázky pak obstarala Jaroslava 
Khaurová, která má ve svém sa-
lónu Jarka zastoupení této kos-

metiky pro severní Čechy. Ženy 
si užily také líčení na vlastní 
kůži. A protože se kosmetika na 
první pohled osvědčila, také si 
mohly za výhodné ceny výrob-
ky nakoupit. „Snažíme se, aby 
byla setkání WomenNetu pro 
členky vždy přínosná. Chceme, 
aby si odnesly příjemné zážitky, 
ale i nové informace. Oddechová 
témata, jako bylo na posledním 
setkání líčení, střídají ta vážněj-
ší. Například prevence rakoviny 
prsu,“ říká k setkání WomenNet 
za vedení spolku Květuše Hell-
michová.    (pur)

Komořanská teplárna 
šetří vodou

Zábava i poučení 
pro WomenNetky

  Členky WomenNet si z posledního setkání odnesly i příjemné výhry.

  Tentokrát patřilo setkání spolku výhradně kráse.
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ÚSTECKÝ KRAJ - Krajské zastupitelstvo schválilo fi nanční podporu 
pro regionálně významné sporty se širokou mládežnickou základ-
nou. Jedná se o olympijské kolektivní sporty, které hrají nejvyšší 
soutěž v našem kraji a které mají zřízená sportovní centra mládeže. 

Dotaci mimo jiné získalo 
i HC Litvínov, a to étměř 3,5 
milionu korun a Dámský há-
zenkářský klub Baník Most přes 
1milion korun. „Je to cesta, jak 
podporovat sportovní sdružení 
a kluby, které připravují mladé 
sportovce na nejvyšší soutěže. 
Zároveň umožňují sportování 
také dětem ze sociálně slabších 
rodin. Právě díky takovým dota-
cím, jaké nyní poskytuje Ústecký 
kraj, nemusí kluby navyšovat 
členské příspěvky. Kluby mohou 
členům ze sociálně slabých ro-
din poskytnout fi nanční úlevy 
v několika oblastech, velký pří-
nos má projekt také v odměňo-
vání trenérů. Je nutné a žádoucí 
lidi, kteří svůj čas věnují dětem 
a mládeži, motivovat, vzdělávat 

a patřičně ohodnotit. Díky dota-
cím může hokejový klub spolu-

pracovat na projektu Sledge ho-
kej,“ chválí počin kraje krajský 
radní a člen výboru HC Litví-
nov Martin Klika. Podporu od 
Ústeckého kraje získalo celkem 
osm regionálně významných 
sportů. Jedná se o olympijské 

kolektivní sporty, které hrají 
nejvyšší soutěž v našem kraji 
a které mají zřízená sportovní 
centra mládeže. Celkem kraj 
rozdělil na podporu regionál-
ně významných sportů patnáct 
miliónů korun.  (pur)

Lékařské 
pohotovosti

Bezmála 5  700 tisíc korun 
navíc posílá Ústecký kraj na 
provoz lékařských pohotovostí. 
Města v posledních letech pod-
porují systém zajištění lékařské 
pohotovosti na území kraje ze 
svých rozpočtů částkou 4-5 mil. 
Kč ročně. V roce 2015 šlo o cel-
kovou podporu ve výši 4,9 mili-
ónu korun a dalších půl miliónu 
korun poskytly městské nemoc-
nice. Proto se kraj rozhodl do-
tace na lékařskou pohotovost 
navýšit. 

Přebytek rozdělený
Krajští zastupitelé schválili 

rozdělení volných fi nančních 
prostředků z hospodaření Ús-
teckého kraje za rok 2015 ve 
výši 379 miliónů korun. Škol-
ství a tělovýchova dostaly více 
než 31 miliónů korun. Mimo 
jiné na podporu mládežnického 
sportu nebo do škol na investice 
a údržbu. Na navýšení příspěvků 
pro divadelní sbory a navýšení 
platů v příspěvkových organiza-
cích plynulo 13 miliónů korun. 
Malý dotační program Podpora 
sociálních služeb v  Ústeckém 
kraji posílil o 5,5 miliónu ko-

run. Další milióny plynuly na 
investice v sociálních zařízeních. 
Odbor zdravotnictví dostal navíc 
27 miliónů korun, především na 
dotační program Podpora regio-
nálního zdravotnictví a navýšení 
podpory lékařské pohotovostní 
služby v kraji. Nejvíce z přebytku 
získala společnost Krajská zdra-
votní a to 120 miliónů korun na 
stavební investice. Téměř 70 mi-
liónů korun poslali zastupitelé na 
mimořádnou splátku úvěru. 

Mostecký 
hipodrom

Krajští zastupitelé schválili 
dotaci na pořádání nejvýznam-
nějších akcí Ústeckého kraje, 
které patří k  Rodinnému stří-
bru kraje. Mezi podpořenými 
akcemi je také Velká letní cena 
Ústeckého kraje na mosteckém 
hipodromu, která kraj vyjde na 
500 tisíc korun. Už dříve schvá-
lili zastupitelé podporu pro dal-
ší projekty z Rodinného stříbra 
kraje. Bezmála dvě stě tisíc ko-
run z toho je určeno na údržbu 
Krušnohorské bílé stopy. 

Dlouhodobá lůžka 
Zastupitelé schválili dotač-

ní program „Podpora zvýšení 

komfortu pacientů při posky-
tování následné a dlouhodobé 
lůžkové péče na území Ústec-
kého kraje – 2016“. Určen je na 
nákup základního lůžkového 
vybavení včetně příslušenství, 
přístrojového vybavení lůžek 
následné a dlouhodobé péče 
a dalšího vhodného vybave-
ní potřebného k poskytování 
zdravotních služeb na lůžkách 
následné a dlouhodobé lůžkové 
péče. Rozdělovat se bude 20 mi-
liónů korun. 

Sociální služby 
Krajští zastupitelé schválili 

vyhlášení dotačního programu 
Podpora vybraných sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2016 
ve výši 13 milionů. Jedná se 
například o intervenční centra 
ambulantní a terénní, kontakt-
ní centra, krizová pomoc pou-
ze ambulantní a terénní forma, 
raná péče, sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, soci-
álně terapeutické dílny, terénní 
programy. Žádost o fi nanční 
podporu bude umožněno žada-
teli podat v termínu od 3. do 10. 
června. Současně musí být spl-
něna podmínka, že služba nežá-
dala o fi nanční podporu v rámci 
programu „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2016“. 

Kotlíková dotace
Poslední březnový den byl 

ukončen příjem žádostí v Ús-
teckém kraji o dotaci z Kotlíko-
vé dotace. Celkem bylo přijato 
1 557 žádostí. K 6. 4. 2016 bylo 
schváleno celkem 670 žádostí 
a 18 žadatelů bylo vyřazeno pro 
nesplnění základních podmínek 
dotačního programu. 

Podpora sportu 
Celkem 257 žádostí o poskyt-

nutí dotace z dotačního programu 
„Sport 2016“ s požadovanou do-
tací celkem 14 mil. Kč hodnotili 
krajští zastupitelé. Celkem zastu-
pitelé rozdělili 3,5 miliónu korun. 

Mostecká slavnost
V  rámci Programu podpo-

ry regionální kulturní činnosti 
na rok 2016 podpoří kraj měs-
to Most sto tisíci korunami na 
pořádání Mostecké slavnosti. 
Celkem kraj na kulturní čin-
nost rozdělil tři milióny korun. 
Podporu získalo například také 
město Meziboří, a to 60 tisíc ko-
run na Kulturní spektrum 2016, 
Duchcov na Letní tóny Duchco-
va nebo Krupka na Léto s diva-
dlem v Krupce.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Žadatelé o byt v Me-
ziboří měli do 31. března mož-
nost svou žádost aktualizovat. 
Pokud tak neučinili, byli z  po-
řadníku vyřazeni. V  seznamu 
uchazečů o byt v  Meziboří jich 
nově zůstala jen třetina. 

V loňském roce město změni-
lo zásady pro pronajímání bytů. 
Nově musí každý za přidělený 
byt zaplatit jistinu ve výši šesti-
násobku měsíčního nájemného 
předem. Město tím chce pře-
dejít nevymahatelným dluhům 
za nájemné. „K tomuto rozhod-
nutí nás vedly stále se zvyšující 
dluhy na nájemném a službách 
v objektech v majetku města ur-
čených pro bydlení. Dlužníkům 
umožňujeme splátkové kalen-
dáře a jiné výhody, ale ani tento 
vstřícný krok k  snižování dluhů 

nevede. Dlouho jsme váhali, ale 
jistina ve výši šestinásobku ná-
jemného je pro město alespoň čás-
tečné řešení. Pokud bude někdo 
dlužit za nájemné, z  této jistiny 
mu to bude odečteno,“ vysvětlil 
rozhodnutí rady města starosta 
Petr Červenka. Nejvyšší kauce 
v případě bytu 1+4 je vypočtena 
na 12 192 Kč. Nejméně zapla-
tí noví nájemníci bytů malých 
1+1, a to 5 928 Kč. V souvislosti 
s  nově schválenými zásadami 
vznikla žadateli také povinnost 
jednou ročně, vždy k 31. březnu, 
provést písemně, osobně nebo 
elektronicky aktualizaci své žá-
dosti. V případě, že tak neučiní, 
bude žádost ze seznamu vyřaze-
na. K  1. dubnu letošního roku 
eviduje Meziboří 113 žádostí 
o byt z původních 350.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Pálení čaroděj-
nic a stavění máje přilákalo 
v  sobotu na náměstí 8. května 
v Meziboří stovky lidí. Hlavním 
lákadlem bylo stavění máje 
v  režii místních dobrovolných 
hasičů. Májka stála hned napo-
prvé.

Oslavám jara přálo počasí. 
Téměř letní teploty dovolily dě-
tem, aby si májových oslav užily 
naplno. Připravena pro ně byla 

šou s  diskotékou a malováním 
na obličej, atrakce a občerstve-
ní. Hlavní průvod čarodějnic 
doprovodil kolonu hasičských 
vozů. Ten nejstarší, stříkačka 
Vendulka, vezl jako každý rok 
ozdobenou májku i čarodějnici, 
která nakonec skončila na vatře. 
Všechny obyvatele Meziboří, 
kteří si nenechali slavnost ujít, 
přivítal starosta města Petr Čer-
venka.  (pur)

Z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Kraj podpořil mladé sportovce Kdo chtěl byt, musel 
aktualizovat

Čarodějnice 
neměly šanci

  Krajští zastupitelé rozdělovali přebytek z loňského roku. Zbylo i na sport.

  Pálení čarodejnic v Meziboří už má tradici.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Televize, 73 cm, obraz, stěnu 

do chodby, botník, šicí stroj elek-
trický, bílý plastový stůl, 4 židle, 
kulatý stolek kovový – deska sklo 
– nový. Telefon: 604 191 683

 ■ Bílý plastový stůl + židle, tele-
fon Nokia, Aligator, dětská houpa-
cí sedačka, stojací lampa plastová, 
botník, zavařovací sklenice litrové 
s víčky. Telefon: 721 340 770

 ■ Prodám plochou TV JVC, 2 ks 
– replika popravčích seker. Info: 
redakce

 ■ Dva ročníky Týdeníku REPOR-
TÉR  ročník 1968 - 1969 velmi 
zachovalé, po 80  Kč  za ročník, v 
Mostě. Telefon: 603 376 114

 ■ Skříňka na CD asi na 70 ks vel-
mi dekorativní černý plast stojací, 

asi 2 roky stará cena - 99,- Kč v 
Mostě.

 ■ Novější pohledy Českosloven-
ska asi 1 000 kusů po 1 Kč, taktéž v 
Mostě. Dohoda na termínu a místě 
předání na telefonu: 603 376 114. 
Za nabídky děkuji

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR, vláčky Merkur apod., auto 
na bowden, auto na klíček, vláčky 
a mašinky z NDR, všech velikostí 
atd. Stavebnice Merkur. Telefon: 
608 224 183

 ■ Prodám jednolůžkovou po-
stel včetně roštu a matrace, 1 
500 Kč, staré knížky tzv. červená 
knihovna, cca 28 ks. Telefon: 723 
135 078

 ■ Koupím benzinovou sekačku, 
válendu nebo starší postel, za-
hradní hadici, kulatý stůl zahradní 
se slunečníkem, šatní skříň, levně 
nebo za odvoz. Telefon: 736 164 
363

 ■ Nabízím kojeneckou výba-
vičku, velikost od narození do 6 
měsíců, neutrální, pěkná, levně. 
Telefon: 737 586 243

 ■ Koupím hudební nástroje, 
housle, violu, cello, kontrabas i 
staré a velmi poškozené. Telefon: 
604 737 990

 ■ Prodám plynové bomby 1092 
kg za 1 000 Kč, dále videokameru 

Sony 8 mm a příslušenství, cena 
1 000 Kč. Pro sběratele prodám 
lesklé černobílé foto – pivovar 
Most. Telefon: 606 151 598

 ■ Koupím LP gramofonové des-
ky, větší množství vítáno, přijedu. 
SMS nebo prozvonit na telefon: 
721 442 860. Děkuji

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám – pronajmu DB 1+1, 

zvýšené přízemí, blok 204, cena 
dohodou. Most v ulici M. Pujma-
nové. Telefon: 723 035 568

 ■ Prodám řadový domek – Litví-
nov – Loučky. Telefon: 774 173 162

 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 
340 m2 s chatkou, kůlnou, gri-
lem, skleníkem, přívod užitkové 
vody. RK nevolat. Telefon: 724 
313 441

 ■ Prodám DB 2+KK, ulice J. Šev-
číka, blok 705 za VZP, šesté patro, 
jih, výhled do parku, parkování 
před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelitní držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům. 
Cena 175 000 Kč. Telefon: 721 819 
050

SEZNÁMENÍ
 ■ Rozvedený 66letý, 171 cm, ne-

kuřák, zdravý a zajištěný fi nančně, 
hledá slušnou, ale veselou ženu – 
přítelkyni. Najdu? Schůzka vítána. 
Telefon: 705 233 646

 ■ K občasným schůzkám hle-
dá pohodová paní, nekuřačka, 
73/165 z Mostu, pohodového 
pána, nekuřáka, pro pohodu, jak 
při kávě, tak i při hraní společen-
ských her. Telefon: 731 389 028

 ■ Najde se zachovalý nekuřák do 
62 let, láska a cit a porozumění. Já 
62/155/56, zdravá se zahrádkou. K 
vážnému seznámení. Most. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Vdova 64/172, hledá k vážné-
mu seznámení muže 60-68 let. 
Telefon: 731 171 175

 ■ Najdu pohodového kamaráda, 
co se dovede smát? Posedět, po-

povídat, někam si vyjet, mít hezké 
stáří, 63letá z Mostu. SMS: 704 177 
768

 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 
nekuřáka, 60-63 let, s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 
hledá maminku a dobrou ženu do 
45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 
dobrém srdci ano. Jestli tu někde 
jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním domácí práci nebo 

zaměstnání na částečný úvazek 
v okolí Litvínova. Prosím pouze 
seriozní nabídky. Telefon: 607 508 
268

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

„Babi, jak jsi přijela?“ - „Vlakem, jako vždycky.“ - „Vidíš, tati, a ty jsi říkal, (TAJENKA)!“ 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon: 725 614 834

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Pracovní příležitost na AUTODROMU MOST a.s.

Obchodní zástupce, Sales Representative

Náplň práce:
• aktivní akvizice nových zákazníků a udržování dobrých vztahů 

s těmi současnými;
• udržení a zvýšení prodeje produktů;
• servis požadavků stávajících zákazníků pro zahraniční trh,
• příprava obchodních nabídek;
• profesionální zastupování fi rmy;
• průběžné analýzy trhu a konkurence;

Požadavky:
• zkušenost v oblasti poskytování služeb úspěšného prodeje;
• komunikativní úroveň anglického jazyka (ústně i písemně); 

německý jazyk výhodou;
• velmi dobré vyjednávací schopnosti;
• podnikavost a schopnost budovat trvalé obchodní vztahy;
• organizační schopnosti;
• snaha o dosažení svých cílů;
• interpersonální dovednosti;
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)

Nabízíme:
• plat v závislosti na zkušenosti, dovedností a úkolech;
• rozmanitost práce - od malých projektů až po déle trvající pro-

jekty vyžadující více personálu
• standardní pracovní nástroje - auto, mobilní telefon, osobní 

počítač
• seberozvoj v důsledku rozšíření okruhu klientů a poskytova-

ných služeb

Vaše životopisy posílejte do 5. května na email svecova@autodrom-most.cz

Firma KAVKA-BUS 
nabízí službu v oblasti Nákladní doprava:

pronájem vozidla Opel Vivaro, Mercedes Sprinter 

pro převoz břemen do hmotnosti 2000 kg, 

vhodné pro stěhování, zásobování apod.

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů volejte 736 665 566
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Francouz a Kašpar 
jedou na MS

Dva bývalí litvínovští hoke-
jisté, gólman Pavel Francouz 
a útočník Lukáš Kašpar, jedou 
s výběrem ČR trenéra Vůjtka 
na mistrovství světa do Ruska. 
Oba hrají v  KHL. Francouz 
v  uplynulé sezoně chytal za 
Čeljabinsk, Kašpar obléká 
dres Slovanu Bratislava.
V Mostě začne turnaj 

ITF Futures
Tradiční tenisový turnaj 

ITF Futures, který je kaž-
doročně dotován částkou 
25 tisíc dolarů se zase hraje 
v Mostě. Start je v sobotu 7. 
května a turnaj potrvá celý 
týden s  tím, že zápasy začí-
nají vždy v 11.00 hodin.
Litvínov přivítá doma 

Úvaly
Jeden ze dvou našich zá-

stupců ve fotbalové divizní 
skupině B, celek FK Litvínov, 
který v  minulém utkání ob-
držel debakl 7:0 v  Českém 
Brodu, se představí opět 
doma. V  sobotu 7. května 
vyzve od 17 hodin Úvaly.
Fotbalistky nastoupí 

proti Rakovníku
O víkendu čeká soušské 

fotbalistky poslední domácí 
zápas této sezony, kdy hos-
tí na svém hřišti rezervu 
Rakovníka. Utkání se hraje 
v areálu Souše v  sobotu 7. 
května od 17 hodin. 

Mostecký 
badmintonista vyhrál 

v Teplicích
Nedělní Velkou cenu Tep-

lic, kateorie Grand Prix C 
dospělých, v  badmintonu 
vyhrál ve  dvouhře reprezen-
tant BK Baník Most Jiří Král. 
Byl jediný účastník turnaje 
z mosteckého klubu.
Okresní přebor vede 

tým Meziboří
Nejvyšší okresní soutěž 

fotbalistů má za sebou další 
dva zápasy. Brandov porazil 
Havraň 4:0 a Meziboří pře-
tlačilo Obrnice B 2:1. Tabul-
ku Vede SFK Meziboří s  23 
body před Horním Jiřetí-
nem B (21 bodů) a Havraní 
(20 bodů). Tabulku uzavírá 
Brandov.

Fanoušci a hráči 
zakončili sezonu

Amfi teátr Loučky byl dě-
jištěm ofi ciálního zakončení 
hokejové sezony hráčů a fa-
noušků HC Verva Litvínov. 
Všichni si příjemné poseze-
ní náramně užili a ofi ciálně 
hodili nepovedený ročník 
2015/2016 za hlavu, aby na-
brali síly pro nadcházející 
extraligovou sezonu.
Golf pro dámy i pány

V sobotu 7. 5. v 9.30 ho-
din pokračuje na mostec-
kém golfovém hřišti série 
partnerských turnajů, které 
představují zajímavé fi rmy 
i produkty. Při turnaji JUST 
A NAHRIN - TURNAJ PRO 
DÁMY I PÁNY přijde tento-
krát řada na zdravý životní 
styl. Zdravé produkty hráči 
nejen vyzkouší a ochutnají, 
ale nejlepší z nich si je odne-
sou ve formě výher. Součástí 
turnaje budou i Celoroční 
sázková soutěž a souboje 
o sponzorské ceny na jed-
notlivých jamkách. Vítězové 
všech kategorií navíc postu-
pují do Turnaje vítězů turna-
jů, který se uskuteční 1. 10. 
2016. (jak)

MOST – O záchranu v ČFL bojující FK Baník Most 1909 si v nedělním 
duelu třetí nejvyšší soutěže s Čáslaví připsal dva body za vítězství 
2:1, o kterém rozhodl až penaltový rozstřel. 

Zápas nenabídl bůhvíjaký fot-
bal. Jednalo se o souboj třetího 
od konce s předposledním. Na-
víc výsledek na postavení obou 
týmů v  tabulce nic nezměnil. 
Jako první šel do vedení Most, 
když se v  63. minutě prosadil 
Belej. Domácí však zanedlou-
ho vedení ztratili a až do konce 
řádné hrací doby se na stavu 1:1 
nic nezměnilo. O tom, kdo získá 
prémiový bod navíc, tak roz-
hodl penaltový rozstřel. V něm 
byli úspěšnější domácí.

FK Baník Most 1909 – Čáslav 
2:1p (0:0, 1:1). Branky: 63. Belej 

– 70. Nečas. Rozhodčí: Strincl. 
Na penalty 4:3.  

(jak) 

CHEB - Mostecký HKC Racing Team si veze z víkendového závodu 
mistrovství České republiky motokár v Chebu dvě zlaté medaile. Ve 
třídě Mini 60 stoprocentně zabodoval nováček Roman Staněk. Další 
zlato v Superfi nále třídy KF Junior vybojoval Dan Skočdopole. Vý-
borně si vedli i další reprezentanti mosteckého HKC.

Roman Staněk byl během 
celého víkendu ve své třídě bez-
konkurenční. Zajel nejlepší mě-
řený trénink, vyhrál první i dru-
hou bodovanou jízdu a s velkým 
rozdílem za sebou nechal všech-
ny soupeře také v superfi nále. 

„Roman prostě potvrzuje své 
kvality. Takže ani jeho dobré vý-
sledky v zahraničí nejsou náhod-
né,“ komentoval úspěch trenér 
HKC Ivan Houzák.

Dan Skočdopole byl v KF Ju-
nior druhý v kvalifi kaci, ale pak 

zaúřadovala sportovní smůla 
v  závodech. Předjíždění pod 
žlutou vlajkou v  zápalu boje 
není neobvyklé, ale sportovní 
řády ho bohužel trestají přísně. 
Ve druhé bodované jízdě ale už 
do cíle dorazil druhý a skvělou 
jízdou v superfi nále pak rovnou 
zvítězil. Marek Boris Machulda 
ve stejné třídě zažil spíš smol-
nější víkend, když měřenou 
jízdu skončil až jako devátý. 
Druhou jízdu zvládl na šesté 
pozici, ale v  úvodu superfi nále 

musel odstoupit po kontaktu se 
soupeřem.

Se střídavými úspěchy jezdili 
závodníci HKC v nejmladší ka-

tegorii Baby 60.  Matvej Sonkin 
dosahoval během tréninků nej-
rychlejších časů, v  kvalifi kaci 
skončil těsně druhý, ve druhé 

fi nálové jízdě po jezdecké chybě 
skončil ve štěrku, a tak v super-
fi nále z toho bylo třetí místo. Po 
dodatečné penalizaci za chybu 
v zaváděcím kole se posunul až 
na 6.  příčku. Hned o  místo za 
ním byl Sébastien Šťastný a na 
12. místě skončil nováček Valter 
Vlk. 

A  jak víkend hodnotí trenér 
závodníků z HKC? „Máme zlato 
ze dvou třetin obsazených kate-
gorií a nebýt diskvalifi kace, moh-
li jsme mít bednu ve všech tří-
dách. Potěšil mne zejména Dan, 
který se ve vyšší kategorii chová 
velice dravě. Sezona se nám roz-
jela dobře a tak věřím, že stejně 
bude i pokračovat,“ řekl Houzák. 
 (dům, jak)

CHEB - Soušské fotbalistky za-
jížděly k  dalšímu utkání Divize 
A Čechy na půdu nejlepšího 
týmu jara, FK Hvězda Cheb. 

Domácí tým dokázal ve 
všech jarních zápasech zvítězit 
a také získal skalp lídra soutěže 
z Chyše, dokonce na jeho hři-
šti.

Střetnutí s  favoritem nebylo 
pro hráčky Baníku Souš jedno-
duché, nicméně nakonec se jim 
podařilo svého soupeře přestří-
let a zvítězit.

Souš šla v  zápase dokonce 
hned třikrát do dvoubrankové-
ho vedení. Domácí celek vždy 
jen doatahoval, aby se mu nako-
nec podařilo stáhnout náskok až 
na konečných 3:4. Soušské Číči 
tak prodloužily vítěznou sérii na 
čtyři utkání v řadě.

„Věděli jsme, že jedeme na půdu 
jednoho z nejlepších týmů soutěže 
a tomu jsme s  kolegou Chladem 
a týmem podřídili naši strategii. 
Uspěli jsme díky zodpovědnému 
přístupu celého týmu. Děvčata po 
celý zápas bojovala. Po tomto ví-
tězství skončíme v sezoně nejhůře 
na třetí příčce, což považujeme za 
skvělý výsledek,“ hodnotil utkání 
trenér Karel Giampaoli.

Hvězda Cheb – Baník Souš 
3:4 (0:2). Branky Souše: Polív-
ková 2, Králová a Vorlíčková. 
Sestava Baníku Souš: Puravcová 
– Švamberová (60. Hejduková), 
Hůlová, Ratajová, Bouřilová – 
Budilová (70. Šnebergerová), 
Svobodníková, Králová, Tótho-
vá – Vorlíčková a  Polívková. 
Trenéři: Ondřej Chlad a Karel 
Giampaoli.  (jak)

PORUBA - Za  obhajobou mis-
trovského titulu vykročily há-
zenářky DHK Baník Most tou 
správnou nohou. V prvním 
semifi nálovém zápase play off  
v Porubě totiž těsně porazily 
domácí DHC Sokol a do odvet-
ného utkání půjdou s dvěma 
mečboly. Poruba je tak krok od 
vyřazení. 

Soupeř přitom měl povedený 
vstup do zápasu, ve kterém šel 
dvakrát do vedení. Následně se 
ale Poruba přestala prosazovat, 
a to především díky dobře or-
ganizované obraně Černých an-
dělů, spolu s Dominikou Müll-
nerovou v brance. Z 2:1 otočili 
skóre na 2:8 a bezpečně udržo-
vali náskok, který se vyšplhal až 
na sedm branek. 

Ve druhém poločase Poru-
ba postupně přidávala tempo 
a 6 minut před koncem byl stav 
dokonce nerozhodný. Zkuše-
nosti Mosteckých z kvalitních 
a vypjatých zápasů však Baník 
nezahnaly do kouta, naopak. 
Soupeři přidali tři branky a opět 
měli náskok. V samotném závě-
ru pak dokázaly hráčky Poruby 

snížit na rozdíl jediného gólu. 
Hubený náskok si ale Most do-
kázal pohlídat.

„Zažili jsme neskutečně dra-
matické utkání, kompliment pro 
oba týmy. Soupeř se ve druhém 
poločase vrátil do utkání, nikdy 
se v zápase nevzdal. Věřil své síle 
a náš fantastický první poločas 
během nějakých dvanácti minut 
vygumoval. V závěru rozhodlo 
jednoznačně naše štěstí, ale po-
kud vedeme necelé dvě minuty 
před koncem o tři branky, měli 
bychom to trochu lépe ukočíro-
vat. Udělali jsme ovšem dvě tech-
nické chyby a soupeř je využil. 
Jsem rád, že jsme utkání zvládli 
a po trapasech doma s Michalov-
cemi a na Slavii jsme potřebovali 
velký úspěch a ten se dostavil. 
A pokud chce Ján zažít v Mostě 
čtyři druhé poločasy, tak já chci 
zase dva první poločasy,“ řekl 
po utkání trenér Baníku Peter 
Dávid.

DHC Sokol Poruba vs. DHK 
Baník Most 20:21 (6:11). Nejví-
ce branek: Růčková 7, Szarková 
6/3, Súkenníková 3. stav série 
0:1. (jak)

MOST - Další domácí utkání sehráli hráči divizního Baníku Souše 
s celkem Rakovníka, který je stále ohrožen sestupem. Za slunečné-
ho počasí viděli diváci celkem kvalitní utkání. Domácí tvrdili hru od 
samotného začátku. Byli více na míči, lépe kombinovali. 

Jejich herní převahu vyjádřil 
ve 24. minutě Štípek, kterého 
z  levé strany přesným centrem 
našel Bíro a soušský kanonýr 
hlavou skóroval. Za stavu 1:0 se 
šlo k přestávce do kabin. 

Domácí měli do druhého po-
ločasu lepší nástup, protože už 
ve 48. minutě pronikal v poku-
tovém území Matyáš, kterého 
rakovnický hráč zastavil jen za 
cenu faulu. Rozhodčí nařídil 
penaltu, kterou bezpečně pro-
měnil Zápotocký ve druhý gól 
Souše.

Hosté však nesložili zbraně 
a čtvrt hodiny před koncem sní-
žili na konečných 2:1. Deset mi-
nut před koncem přišel hostují-
cí Rakovník o jednoho ze svých 

hráčů, který se musel předčasně 
poroučet do sprch a dohrával 

tak pouze o deseti. Souš si vítěz-
ství pohlídala. 

Baník Souš – Rako Rakovník 
2:1 (1:0). Branky: 24. Štípek, 49. 
Zápotocký (pen.) - 74. Mařík. 
Rozhodčí: Nehasil, ŽK 4:3, ČK 
0:1. 130 diváků.  (jak)

Mostečtí motokáristé vybojovali při šampionátu v Chebu dvě zlata

Fotbalistky pokračují 
ve vítězné sérii

Do play off  vstoupili 
Černí andělé výhrou

MOST - Ani ve svém čtvrtém jarním vystoupení v celostátní DRFG 
Superlize malého fotbalu Most nezaváhal a opět opouštěl hřiště 
jako vítěz. Tentokrát přivítal na své domácí půdě výběr Jihlavy a ne-
mělo se pro něj jednat o nijak snadný úkol. Vždyť Jihlava se na jaře 
prezentovala skvělou formou a do Mostu přicestovala coby aktuál-
ně třetí tým tabulky. 

Jihlava však do Mostu vinou 
několika omluvenek na posled-
ní chvíli dorazila pouze s  jed-
ním hráčem na střídání. Karty 
tak byly již před utkáním rozdá-
ny pro Jihlavu značně nevýhod-
ně a samotný zápas to potvrdil. 

Přestože Jihlava vzdorovala, 
byl to Most, kdo kontroloval vý-
voj zápasu. Je třeba uznat, že byl 
velký rozdíl mezi oslabenou Jih-
lavou a oslabenými Milovicemi, 
které v  Mostě začátkem dubna 
utrpěly debakl 16:0. Jihlava, ač 
nekompletní, se prezentovala 

sympatickým a bojovným vý-
konem. Ale i tak nakonec odjela 
s porážkou 9:5, po poločase 3:2.

„Do utkání jsme tentokrát 
vstoupili velmi vlažně a já jsem 
rád, že po přestávce hráči zlepšili 
svůj přístup a nedopustili, aby se 
ze zápasu stalo zbytečné drama. 
Jihlava přijela sice v  malém po-
čtu, ale svou kvalitu jednoznač-
ně prokázala a musí jen litovat, 
že se jí nepodařilo přivézt více 
hráčů. Z jejích hráčů musím ur-
čitě vyzdvihnout střelce hattricku 
Michala Vacka. Toho jsem vůbec 

neznal, ale prezentoval se velmi 
kvalitním a gólovým výkonem. 
Z našich tradičně nikoho vyzdvi-
hovat nechci, ale přesto musím 
kvitovat, že se velmi daří střelec-
ky Mackovi a nezbývá, než dou-
fat, že se mu bude dařit i nadále 
a získá titul nejlepšího střelce Su-
perligy,“ ohlédl se za průběhem 
zápasu domácí kouč Vojtěch 
Benda. 

Most – Jihlava 9:5 (3:2). Bran-
ky Mostu: Macko 3, Kešener 2, 
Hruštinec, Karaus, Kopas, Onu-
ščák.

Sestava Mostu: Bíro - Haspra, 
Hruštinec, Karaus, Kešner, Ko-
pas, Macko, Onuščák, Pyskatý, 
Režný, Wagner. Sestava Jihlavy: 
Novák - Kelbler, Kolman, Lapeš, 
Průcha, Vacek, Vyskočil. 

(jan, jak)

Mostecký výběr je stále stoprocentní

Baník doma uspěl za dva body

Souš je v domácím 
prostředí k neporažení
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LITVÍNOV – Valdštejnská slav-
nost i letos přilákala do centra 
Litvínova stovky lidí a měla vel-
ký ohlas. 

Centrum dění se 
odehrálo v  nově 
r e v i t a l i z o v a -
ném zámeckém 
parku, kam se 

po roce slav-
nost opět 
v r á t i l a . 

Spolu s  celkovou rekonstrukcí 
litvínovského zámku tak zís-
kala ještě většího lesku. Pro ná-
vštěvníky byl připraven bohatý 
doprovodný program. Hlavním 
hřebem dne ale bylo vítání hra-
běcí rodiny na velkém pódiu 
uprostřed parku. Sem rodina 
Valdštejnů, v  podání herců 
litvínovského Docela velkého 
divadla, dorazila se svou dru-
žinou v  průvodu, který vyrazil 
v  ranních hodinách od Cita-
dely. Slavnosti přálo i poča-

sí. Nechyběly rytířské turnaje, 
ukázky jízd na koních, výcvik 
dravců, dobový jarmark ani 
dobrá hudba. Po celý den byl 
také otevřený zámek Valdštej-
nů. Tady si mohli návštěvníci 
prohlédnout expozice nebo se 
nechat vyfotit v dobovém kos-
týmu. I náměstí Míru zaplavily 
davy lidí, kteří navštívili zdejší 
stánky s atrakcemi a občerstve-
ním. Připraveny tu byly také 
dětské atrakce a hasičská tech-
nika.  (sol) 

V Litvínově slavili 
první máj s Valdštejny
LITVÍNOV – Valdštejnská slav-
nost i letos přilákala do centra 
Litvínova stovky lidí a měla vel-
ký ohlas. 

Centrum dění se
odehrálo v  nově
r e v i t a l i z o v a -
ném zámeckém 
parku, kam se

po roce slav-
nost opět 
v r á t i l a . 
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K vidění byly krásné kostýmy, ale i koně. 

Atrakce pro nejmenší byly i na náměstí. 

Malování na obličej u dětí nikdy nezklame.

Impozantní byla i ukázka výcviku dravců.

Starostka Kamila Bláhová s hasiči na náměstí. 

V parku nechyběl dobový jarmark s dobrotami a cinkrlátky.

Kočár s průvodem dorazil do parku k hlavnímu pódiu, kde proběhl hlavní program dne. 

Mažoretky a kouzla s hůlkami. 

Hraběnka Jana Galinová i tuto 

roli zvládla bravurně.

Hraběcí rodinka pěkně pohromadě!


